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بهــره وری یکــی از دو رکــن اساســی رشــد 
اقتصــادی اســت؛ وضــع مــا از لحاظ بهــره وری

ــی از  ــوص در بعض ــت، به خص ــد اس ــی ب خیل
بخش هــا بهــره وری خیلــی پاییــن اســت. 
ــم، در  ــل می کنی ــد عم ــره وری آب ب ــا در به م
ــد  ــم. بای ــل می کنی ــد عم ــرژی ب ــره وری ان به
روی مســئله  افزایــش بهــره وری کار شــود. یکی 
ــره وری ــف به ــار ضع ــا دچ ــه م ــواردی ک از م

ــی  ــدی دولت ــن نیروهــای کارمن هســتیم همی
ــه  ــول هفت ــان در ط ــه کار مفیدش ــتند ک هس
ــد ســاعت بیشــتر  ــدود اســت، چن ــی مع خیل

ــت. نیس

دیدار با تولیدکنندگان،کارآفرینان
و فعاالن عرصه های دانش بنیان
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
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پیشگفتار
بی تردیــد گــذر از چالش هــای کنونــی و نیــل بــه آرمان هــای متعالــی انقــالب اســالمی در ایــن مقطــع از زمــان، وابســته بــه افزایــش کارآمدی 
نظــام حکمرانــی کشــور در حــوزه اقتصــادی و بهبــود ســطح معیشــت عمومــی اســت. تمرکــز و تــالش دشــمنان انقــالب اســالمی بــرای 
ناکارآمد نشان دادن نظام حکمرانی اقتصادی کشور و توسعه آن به نارضایتی اجتماعی، بر اهمیت پرداختن به این چالش و تیمار 
ایــن درد کهنــه افــزوده اســت. بــرای بهبــود وضعیــت معیشــت عمومــی، رشــد اقتصــادی پایــدار و مســتمر یــک الــزام و پیش نیــاز کلیــدی 
اســت؛ کمــا اینکــه وضعیــت نامناســب فعلــی ناشــی از کاهــش رشــد اقتصــادی در دهــه نــود اســت. دهه نــود از منظر اقتصادی مقطعی 
تلــخ بــرای اقتصــاد کشــور بــوده اســت، بــه طــوری کــه متوســط رشــد اقتصــادی در ایــن بــازه زمانــی حــدود ۱/۱ درصــد و رشــد شــاخص 
بهــره وری کل عوامــل تولیــد ۰/۴- درصــد بــوده اســت. ایــن عملکــرد نامناســب در حالــی حاصــل شــده اســت که در برنامه ششــم توســعه 
کشــور رشــد اقتصــادی ۸ درصــدی و تحقــق یــک ســوم آن از محــل رشــد بهــره وری هدف گــذاری شــده اســت. بی ثباتــی سیاســت های 
اقتصــادی، گــره زدن مســائل اقتصــادی بــه عوامــل برونــزا، عدم مداخلــه در راســتای اصــالح ســاختار نهــادی اقتصــاد کشــور و ســاختار 

نامناســب بودجــه عمومــی از عمــده دالئــل عدم توفیــق در ایــن حــوزه بــوده اســت. 
ــه ترتیــب ۷/۶ و ۲/۷ ــاالی ۴ درصــدی اقتصــادی در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کنــار رشــد ب ــود، رشــد ب علی رغــم تلخ کامی هــای دهــه ن
درصــدی شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد در ســال های مذکــور نشــانه هایی امیدبخــش بــرای آینــده اقتصاد ایران اســت که به شــرط 
اســتمرار، نه تنهــا می توانــد جبران کننــده عقب ماندگــی دهــه ۹۰ باشــد، بلکــه زمینــه رشــد پرســرعت آینــده را هــم مهیــا می کنــد. پرواضح 
اســت کــه اســتمرار رشــد شــاخص بهــره وری در ســال های آتــی ســخت تر از دو ســال گذشــته خواهــد بــود. لــذا تحقــق دوبــاره ایــن رشــد 

نیازمنــد تدبیــر و ایجــاد همســویی در نظــام حکمرانــی کشــور اســت. 
ســرمایه گذاری یــا بــه عبــارت جامع تــر، تزریــق نهــاده در کنــار ارتقــای بهــره وری دو بــال اصلــی رشــد اقتصــادی هــر کشــور را تشــکیل 
می دهنــد؛ لکــن بایــد دقــت داشــت کــه ایــن دو عامــل اثــرات متقابلــی بــر یکدیگــر دارنــد و در واقــع رشــد بهــره وری در بلندمــدت بــدون 
ســرمایه گذاری محقــق نخواهــد شــد. ایجــاد فهــم مشــترک از ایــن مهــم در فضــای سیاســت گذاری و تنظیم گــری کشــور و تــالش در 
راســتای تحــرک متــوازن و هماهنــگ ایــن دو بــال، الزمــه رشــد پایــدار اقتصــادی در آینــده خواهــد بــود. بی شــک رونــد نامناســب تشــکیل 
ســرمایه در ســال های اخیــر یــک تهدیــد جــدی بــرای ادامــه رشــد شــاخص بهــره وری در ســال های آینــده خواهــد بــود. لــذا بــا توجــه بــه 
محدودیــت منابــع دولتــی و ســرمایه گذاری خارجــی، تمرکــز بــر فعال ســازی ســرمایه های مردمــی از طریــق ارائــه مشــوق های جــذاب و بــه 
جریــان انداختــن آن در مجــاری مولــد اقتصــاد کشــور اقدامــی راهگشــا بــرای رفــع ایــن تهدیــد خواهــد بــود. یــک مانــع مهــم بــرای جــذب 
ســرمایه در اقتصــاد، نظــام قیمت گــذاری دســتوری در بســیاری از بازارهــا اســت. تدبیــر بــرای رفــع ایــن مانــع بی تردیــد یــک گام مهــم در 

راســتای تشــدید رقابــت، افزایــش ســرمایه گذاری و ارتقــای بهــره وری اســت. 
در دنیــای امــروز، افزایــش بهــره وری ســرمایه انســانی دارای نقشــی محــوری در تحقــق رشــد اقتصــادی و پیشــرفت پایــدار جوامــع اســت. 
�ــرُواْ مـَـا  �ــى یُغَی �ــرُ مـَـا بِقـَـوْمٍ حَت انســان عامــل اصلــی تحــول جوامــع و همچنیــن هــدف تحــول جوامــع اســت و آیــه کریمــه «إِن� هللاَ الَ یُغَی
بِأَنْفُِســهِمْ» شــاهدی معتبــر بــر ایــن ادعاســت. انســان هایی قابلیــت ایفــای نقــش بــه عنــوان کارگــزار تحــول، ارتقــای بهــره وری و ایجــاد 
ارزش متمایــز بــرای جامعــه خــود را دارنــد کــه واجــد دو ویژگــی (۱) انگیــزه و (۲) توانمنــدی باشــند. در بُعــد انگیــزه عــالوه بــر تعهــد و ایمان 
درونــی، تنظیــم عوامــل محــرک بیرونــی نقشــی مهــم ایفــا می کنــد. بــرای اعمــال ایــن تنظیم گری مهــم، اتصال بهــره وری به «نظــام جبران 
خدمــات کارکنــان» و «ارتقــاء، انتصــاب و ابقــای مدیــران» راهــکاری موثــر بــه نظــر می رســد. در بُعد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع 
انســانی از طریــق توســعه دانــش و مهــارت فــردی» و «تعمیــق هدفمنــد ســرمایه» دو اهــرم کلیــدی بهبــود و تحــول اســت. بــرای تحقــق 
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تعمیــق هدفمنــد ســرمایه الزم اســت کــه منابــع انســانی فعــال در اقتصــاد (۱) مجهــز بــه ابــزار و فنــاوری نــرم و ســخت و (۲) متصــل بــه 
هــم در قالــب یــک شــبکه  هم افــزا شــوند. 

یک چالش مهم برای جاری سازی سیاست ها و راهکارهای موثر بر ارتقای بهره وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق الذکر)، ضعف 
ســاختار نهــادی حــوزه بهــره وری در ســطح ملــی اســت. ایــن عارضــه نهــادی منجــر بــه مخــدوش شــدن نقش  آفرینــی، مســئولیت پذیری 
و پاســخگویی دســتگاه های اجرایــی و فرســایش اثربخشــی سیاســت های ارتقــای بهــره وری شــده اســت. لــذا بازنگــری در ســاختار نهــادی 
حــوزه بهــره وری از طریــق طراحــی و اســتقرار «نظــام ملــی بهــره وری» ضرورتــی اســت کــه بــه تأخیــر انداختــن آن، موجــب از بیــن رفتــن 

فرصت هــای ارزشــمند کنونــی و ناتوانــی در نیــل بــه اهــداف پیشــرفت ملــی می شــود. 
ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بــر اســاس بررســی آســیب های حرکــت ملــی بهــره وری در ایــران در ســال های گذشــته، تحلیــل ظرفیــت و 
رســالت  ملــی خــود در ایــن عرصــه و عارضــه مهــم جاری ســازی ضعیــف سیاســت های پیشــین، اهتمــام خــود را در ســال ۱۴۰۱ بــر تغییــر 
مــدل فعالیــت خــود در قامــت یــک تنظیم گــر هوشــمند و بــاز در زیســت بوم بهــره وری کشــور قــرار داده و نســبت بــه طراحــی و پیاده ســازی 
ســازو کارهای موثــر و الزم در ایــن راســتا اقــدام کــرده اســت. ســعی ســازمان در ســال ۱۴۰۱ بــر آن بــوده اســت کــه چتــر تنظیم گــری خــود را 
در چهــار بعــد (۱) اجتماعــی- فرهنگــی، (۲) اقتصــادی و منابــع دولتــی، (۳) اداری و (۴) نــوآوری- فنــاوری گســترش دهــد و بــه تدریــج 
ــان بهــره وری در  ــر بپــردازد. طراحــی و اجــرای برنامــه جامــع توانمندســازی متولی ــه طراحــی و پیاده ســازی ســازوکارهای تنظیم گــر موث ب
دســتگاه های اجرایــی، بهبــود نظــام ســنجش بهــره وری شــرکت های دولتــی، راه انــدازی و توســعه ســامانه آینــه بهــره وری ایــران (ســبا) بــه 
منظــور ایجــاد شــفافیت در عملکــرد بهــره وری دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های دولتــی، ایجــاد و توســعه جریــان نــوآوری بهــره ور در 
ســه حــوزه کشــاورزی، انــرژی و حمل ونقــل، اســتقرار نظــام اعتباربخشــی بین المللــی متخصصان و مشــاوران بهــره وری، انجــام بازدیدهای 
دســتگاهی و ســفرهای اســتانی در راســتای فعال ســازی کمیته هــای بهــره وری و بررســی وضعیــت بهــره وری در اســتان ها و دســتگاه های 
اجرایــی، ارائــه تحلیل هــای سیاست ســاز هدفمنــد، ایفــای نقــش فعــال در ســازمان بهــره وری آســیایی و تغییــر نقــش از یک مصرف کننده 

منفعــل بــه تولید کننــده و نقش آفریــن فعــال در ســطح آســیا از جملــه مهم تریــن اقدامــات ســازمان در ســال ۱۴۰۱ بــوده اســت. 
گــزارش «ســیمای بهــره وری ایــران» ســعی بــر آن دارد تــا تصویــری جامــع و تحلیلــی از وضعیــت بهــره وری در ســطوح ملــی، بخشــی و 
دســتگاهی بــرای سیاســت گذاران و مدیــران فراهــم کــرده و از ایــن رهگــذر بــه تدویــن سیاســت ها و راهکارهــای موثــر ارتقــای بهــره وری در 
کشــور کمــک کنــد. امتیــاز ویــژه گــزارش ســیمای بهــره وری ایــران در ســال ۱۴۰۱ ارائــه تحلیلــی دقیــق از عملکــرد بهــره وری کشــور در طــول 
برنامــه توســعه ششــم اســت کــه می توانــد در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم پیشــرفت کشــور بســیار راهگشــا باشــد. امیــد اســت بــه لطف 

الهــی ایــن ســعی ناچیــز، چراغــی راهنمــا بــرای طــی مســیر ارتقــای بهــره وری و نیــل بــه اهــداف متعالــی ایــران اســالمی باشــد.  

 ضعف 
ســاختار نهــادی حــوزه بهــره وری در ســطح ملــی اســت. ایــن عارضــه نهــادی منجــر بــه مخــدوش شــدن نقش  آفرینــی، مســئولیت پذیری 
و پاســخگویی دســتگاه های اجرایــی و فرســایش اثربخشــی سیاســت های ارتقــای بهــره وری شــده اســت. لــذا بازنگــری در ســاختار نهــادی 
حــوزه بهــره وری از طریــق طراحــی و اســتقرار «نظــام ملــی بهــره وری» ضرورتــی اســت کــه بــه تأخیــر انداختــن آن، موجــب از بیــن رفتــن 

ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بــر اســاس بررســی آســیب های حرکــت ملــی بهــره وری در ایــران در ســال های گذشــته، تحلیــل ظرفیــت و 
 بــر تغییــر 
مــدل فعالیــت خــود در قامــت یــک تنظیم گــر هوشــمند و بــاز در زیســت بوم بهــره وری کشــور قــرار داده و نســبت بــه طراحــی و پیاده ســازی 
 بــر آن بــوده اســت کــه چتــر تنظیم گــری خــود را 
فنــاوری گســترش دهــد و بــه تدریــج 
ــان بهــره وری در  ــر بپــردازد. طراحــی و اجــرای برنامــه جامــع توانمندســازی متولی ــه طراحــی و پیاده ســازی ســازوکارهای تنظیم گــر موث ب
 بــه 
منظــور ایجــاد شــفافیت در عملکــرد بهــره وری دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های دولتــی، ایجــاد و توســعه جریــان نــوآوری بهــره ور در 
ســه حــوزه کشــاورزی، انــرژی و حمل ونقــل، اســتقرار نظــام اعتباربخشــی بین المللــی متخصصان و مشــاوران بهــره وری، انجــام بازدیدهای 
دســتگاهی و ســفرهای اســتانی در راســتای فعال ســازی کمیته هــای بهــره وری و بررســی وضعیــت بهــره وری در اســتان ها و دســتگاه های 
اجرایــی، ارائــه تحلیل هــای سیاست ســاز هدفمنــد، ایفــای نقــش فعــال در ســازمان بهــره وری آســیایی و تغییــر نقــش از یک مصرف کننده 

گــزارش «ســیمای بهــره وری ایــران» ســعی بــر آن دارد تــا تصویــری جامــع و تحلیلــی از وضعیــت بهــره وری در ســطوح ملــی، بخشــی و 
دســتگاهی بــرای سیاســت گذاران و مدیــران فراهــم کــرده و از ایــن رهگــذر بــه تدویــن سیاســت ها و راهکارهــای موثــر ارتقــای بهــره وری در 
 ارائــه تحلیلــی دقیــق از عملکــرد بهــره وری کشــور در طــول 
برنامــه توســعه ششــم اســت کــه می توانــد در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم پیشــرفت کشــور بســیار راهگشــا باشــد. امیــد اســت بــه لطف 
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مقدمه
ـــد. برخـــالف  ـــد تحقـــق  یاب رشـــد اقتصـــادی از دو روش (۱) افزایـــش کمی نهاده هـــا و عوامـــل تولیـــد و (۲) ارتقـــای بهـــره وری می توان
رشـــد گســـترده (رشـــد نهـــاده محـــور) کـــه بـــر بســـط کمی منابـــع انســـانی و ســـرمایه ملمـــوس بـــه عنـــوان موتـــور محـــرک رشـــد 
ــای  ــن ارتقـ ــز اســـت. بنابرایـ ــع  متمرکـ ــر بخـــش از منابـ ــتفاده کارا و اثـ ــر اسـ ــور بـ ــره وری محـ ــد بهـ ــی اســـت، رشـ ــادی متکـ اقتصـ
بهـــره وری کل عوامـــل تولیـــد، در مقابـــل رشـــد گســـترده، منجـــر بـــه رشـــد عمیـــق  و بـــا کیفیـــت می شـــود. اگرچـــه رشـــد عمیـــق 
ــه  ــت کـ ــق اسـ ــد عمیـ ــا رشـ ــده تنهـ ــور عمـ ــه طـ ــا بـ ــت، امـ ــر نیسـ ــدت امکان پذیـ ــد در بلندمـ ــل تولیـ ــع و عوامـ ــط منابـ ــدون بسـ بـ
می توانـــد تضمین کننـــده رشـــد اقتصـــادی پایـــدار و بهبـــود کیفیـــت زندگـــی جوامـــع باشـــد (میکزوســـکی، ۱۹۷۲؛ ایرمـــن، ۲۰۰۵). 
بهـــره وری بـــه مفهـــوم اســـتفاده کارا و اثربخـــش از نهادههـــا و عوامـــل تولیـــد، عنصـــری محـــوری در تحقـــق «رشـــد مســـتمر، 
فراگیـــر و پایـــدار» شـــناخته می شـــود. در یـــک اقتصـــاد مطلـــوب افزایـــش کمی نهـــاده و ارتقـــای بهـــره وری در کنـــار هـــم، یـــک 
حلقـــه تشـــدید شـــونده مانـــا را بـــه منظـــور تحقـــق رشـــد اقتصـــادی پایـــدار می ســـازند. الزم بـــه ذکـــر اســـت، در شـــرایطی کـــه 
بهـــره وری وضعیتـــی نامطلـــوب داشـــته باشـــد، ســـرمایه گذاری و افزایـــش کمـــی منابـــع انســـانی بـــر رشـــد اقتصـــادی پایـــدار 
ـــود.  ـــدون ســـرمایه گذاری میســـر نخواهـــد ب ـــدوام رشـــد بهـــره وری در بلندمـــدت نیـــز ب ـــر نیســـت و از طـــرف دیگـــر ت چنـــدان موث

۱-۱ -بهره وری چیست؟
آژانــس بهــره وری اروپا۱ بهــره وری را در درجــه اول یــک دیــدگاه فکــری می دانــد کــه همــواره ســعی در بهبــود وضــع موجــود دارد. بهــره وری 
مبتنــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه انســان می توانــد کارهــا و وظایفــش را هــر روز بهتــر و بــا اخــذ نتایــج برتــر از روز گذشــته بــه انجــام رســاند. 
ــه  ــه اســـت، هرکـــس کـ ــرده و باختـ ــرر کـ ــد، ضـ ــان باشـ ــىکه دو روزش یکسـ ــه «کسـ ــادق(ع) روایـــت شده اســـت کـ ــام صـ از امـ

1- European Productivity Agency (EPA)

شکل ۱
دو بال رشد 
اقتصادی
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ــابه در  ــار، ص ۳۴۲). روایاتـــی مشـ ــرار مىگیـــرد» (معانـــى األخبـ ــران قـ ــه دیگـ ــورد غبطـ ــد، مـ ــر از دیـــروزش باشـ امـــروزش بهتـ
مذمـــت افـــرادی کـــه دو روز آنهـــا شـــبیه بـــه هـــم باشـــد و پیشـــرفتی در کارشـــان حاصـــل نشـــده باشـــد از ســـایر معصومیـــن(ع)
نیـــز نقـــل شده اســـت کـــه حاکـــی از اهمیـــت افزایـــش بهـــره وری در زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی در دیـــن مبیـــن اســـالم دارد. 
بـــا امتـــداد ایـــن تفکـــر در حـــوزه اقتصـــادی، بهـــره وری بـــه عنـــوان درجـــه اســـتفاده مؤثـــر از هـــر یـــک از عوامـــل تولیـــد بـــرای 

دســـتیابی بـــه ســـتانده بیشـــتر و باکیفیـــت باالتـــر تعریـــف می شـــود.
(۲۰۱۵) نیــز بهــره وری را یــک مفهــوم یکپارچــه تعریــف می کنــد کــه ترکیبــی از مفاهیــم رشــته های مختلــف  ســازمان بهــره وری آســیایی۱
ماننــد علــوم، مهندســی، اقتصــاد، مالــی و روانشناســی را دربرمی گیــرد. بهبــود یــا ارتقــاء بهــره وری عمومــاً از طریــق تالش هــای مشــترک 
ــه طــور خالصــه،  ــرار می دهــد. ب ــر می گــذارد هــدف ق ــر عملکــرد یــک سیســتم تأثی حاصــل می شــود کــه موضوعــات خاصــی را کــه ب

دســتیابی بــه بهــره وری بهبودیافتــه مســتلزم یــک فرآینــد مدیریت شــده و نظام منــد اســت و تصادفــی اتفــاق نمی افتــد.

1- Asian Productivity Organization (APO)
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بـــا جمع بنـــدی مطالـــب فوق الذکـــر می تـــوان «بهـــره وری» را اســـتفاده کارا و اثربخـــش از منابـــع و عوامـــل و تولیـــد (شـــامل ســـرمایه انســـانی، ســـرمایه 
فیزیکـــی، ســـرمایه ناملمـــوس و کاال و خدمـــت واســـطه ای) بـــه منظـــور کســـب ســـتانده بیشـــتر از منظـــر کمـــی و کیفـــی در راســـتای نیـــل بـــه اهـــداف 
پیامـــدی تعریـــف کـــرد. در ایـــن تعریـــف، کارایـــی ناظـــر بـــه افزایـــش نســـبت ســـتانده بـــه نهـــاده و اثربخشـــی ناظـــر بـــه انطبـــاق پیامـــد بدســـت آمـــده 
بـــه پیامـــد هـــدف اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه منظـــور از «تولیـــد» هـــر گونـــه فرآینـــد ارزش افزایـــی اســـت کـــه بـــا دریافـــت ورودی، آن را تبدیـــل بـــه 
یـــک خروجـــی بـــا ارزش باالتـــر می کنـــد. لـــذا بهـــره وری منحصـــر بـــه سیســـتم های تولیـــدی و صنعتـــی نیســـت و شـــامل هـــر فرآینـــدی اســـت کـــه بـــه 
منظـــور تولیـــد کاال یـــا خدمـــت مشـــخص طراحـــی و پیاده ســـازی شده اســـت. دســـتیابی بـــه ســـطح باالیـــی از بهـــره وری از طریـــق یـــک نظـــام یکپارچـــه 
و یادگیرنـــده بدســـت می آیـــد کـــه در طـــول زمـــان از طریـــق بهبـــود مســـتمر و ترکیـــب بهینـــه عوامـــل تولیـــد دائمـــاً ســـطح باالتـــری از تعالـــی و بهـــره وری 
را تجربـــه می کنـــد. تجربـــه بشـــر نشـــان دهنده آن اســـت کـــه در ایـــن نظـــام «تدبیـــر» و «نـــوآوری» دو پیشـــران اصلـــی ارتقـــای بهـــره وری هســـتند و بـــا 
توجـــه بـــه پیچیدگـــی سیســـتم های هـــدف، بهـــره وری موضوعـــی چندرشـــته ای و بلکـــه فرارشـــته ای اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در ســـطح ملـــی و 

بخشـــی بهـــره وری بـــه صـــورت نســـبت تولیـــد ناخالـــص بـــه ترکیـــب مـــوزون نهاده هـــای اســـتفاده شـــده محاســـبه می شـــود.

۱-۲- بهره وری در حوزه کشاورزی
در هنـــگام پیـــروزی انقـــالب اســـالمی ایران در ســـال ۱۳۵۷، جمعیـــت ایـــران بالـــغ بـــر ۳۵ میلیـــون نفـــر، میـــزان تولیـــدات کشـــاورزی در کشـــور حـــدود ۲۵
ُـــن و ســـطح زیـــر کِشـــت کشـــور نیـــز ۹/۴ میلیـــون هکتـــار بـــوده اســـت. در حـــال حاضـــر میـــزان تولیـــدات کشـــاورزی ایـــران از مـــرز ۱۲۰ میلیـــون تـــن  میلیـــون ت
عبـــور کـــرده و ســـطح زیـــر کِشـــت حـــدود ۱۵/۷ میلیـــون هکتـــار بـــرآورد شـــده اســـت. ایـــن افزایـــش میـــزان تولیـــد از دو طریـــق (۱) افزایـــش ۶۷٪ ســـطح زیـــر 
کِشـــت در کل کشـــور و (۲) افزایـــش ۳۰۰٪ میـــزان برداشـــت در واحـــد ســـطح زیـــر کِشـــت (رســـاندن ۲/۶۶ تــُـن محصـــول زراعـــی بـــه ازای هـــر هکتـــار زیـــر 
ـــر  ـــغ ب ـــه ازای هـــر هکتـــار) ایجـــاد شـــده اســـت. پیش بینـــی می شـــود جمعیـــت کشـــور در ســـال ۱۴۳۰ بال کشـــت بـــه میـــزان ۷/۹۶ تــُـن محصـــول زراعـــی ب
ُـــن در ســـال برســـد. ۱۰۳ میلیـــون نفـــر باشـــد کـــه بـــرای تامیـــن نیازهـــای غذایـــی آن هـــا، الزم اســـت میـــزان تولیـــدات کشـــاورزی در کشـــور بـــه ۱۸۰ میلیـــون ت

شکل ۲
وضعیت بهره وری 
در صنعت 
کشاورزی کشور

نظام «تدبیر» و 
«نوآوری» دو پیشران 
اصلی ارتقای بهره وری 
هستند
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بــرای دســتیابی بــه حجــم تولیــد ۱۸۰ میلیونــی محصــوالت کشــاورزی در افــق ۱۴۳۰ و تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور در آینــده دو ســناریو متصور 
اســت: (۱) افزایــش ســطح زیر کشــت و (۲) افزایــش بهــره وری (بــازده). افزایــش ســطح زیرکشــت یــک راهبــرد مبتنــی بــر افزایــش نهــاده اســت 
کــه بــا موانــع مهمــی از جملــه کمبــود زمیــن مرغــوب و نیــاز بــه آب بیشــتر روبــرو اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا افزایــش بهــره وری می تــوان 
در نظــر بگیریــد؛ در ســال ۱۴۰۱ میانگیــن  بــا هزینــه بســیار کمتــر بــه تولیــد ۱۸۰ میلیونــی دســت یافــت. بــرای مثــال محصــول اساســی گنــدم را
تولیــد گنــدم آبــی در کشــور ۴/۲ تــن بــر هکتــار بــوده اســت؛ امــا باالتریــن میــزان برداشــت در کشــور ۱۴/۵ تــن بــر هکتــار بــوده اســت. ایــن نصــاب 
نشــان می دهــد کــه می تــوان میانگیــن تولیــد را بــا اســتفاده از فنــاوری و نــوآوری بــه مقادیــری بیشــتر از ۴/۲ تــن بــر هکتــار افزایــش داد. ایــن 
موضــوع بــرای ســایر محصــوالت کشــاورزی نیــز مصــداق داشــته و بــا اســتفاده از روش هــای نویــن کاشــت و زراعــت و اســتفاده از بذرهــای بهینه 
و کودهــا و ســموم بــا کارایــی باالتــر می تــوان میــزان تــن بــر هکتــار را بــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش داد. موضــوع مهــم دیگــر اتــالف محصــول 
در زنجیره تأمیــن محصــوالت کشــاورزی اســت بــه طوری کــه بــرآورد می شــود ۲۵ درصــد از محصــوالت کشــاروزی تولیدشــده در کشــور در طــول 
زنجیــره تأمیــن (از مزرعــه تــا ســفره) تلــف می شــوند. ایــن عارضــه خــود یــک نابهــره وری بــزرگ در حــوزه کشــاورزی کشــور اســت چــرا کــه عــالوه 
بــر فرســایش ارزش، موجــب بــه هــدر رفتــن مقــدار قابــل توجهــی آب (حــدود ۱۴ میلیــارد متــر مکعــب) نیــز می شــود. بــا اصــالح زنجیــره تأمیــن 
کشــاورزی و اســتفاده از فناوری هــای نویــن در حــوزه بســته بندی، نگهــداری و حمــل و نقــل می تــوان ایــن میــزان اتــالف را کاهــش و گام مهمــی 

بــه ســوی تأمیــن امنیــت غذایــی آینــده بــدون افزایــش ســطح زیرکشــت برداشــت. 

۱-۳- بهره وری در حوزه انرژی
مفهــوم شــدت مصــرف انــرژی معیــاری بــرای محاســبه نابهــره وری اقتصــاد یــک کشــور اســت و از طریــق نســبت کل انــرژی مصرفــی بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی محاســبه می شــود. بــرای محاســبه ایــن شــاخص، مصــرف انــرژی در بخش هــای مختلفــی از جملــه صنعتــی، مســکونی، 
تجــاری، حمل ونقــل و کشــاورزی اندازه گیــری می شــود. متاســفانه کشــور عزیزمــان ایــران در ایــن شــاخص وضعیــت بســیار نامناســبی دارد.
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میــزان شــدت مصــرف انــرژی در ایــران ۲ برابــر چیــن و ۲/۵ برابــر متوســط جهانــی آن اســت. اکنــون ایــران دارای باالتریــن میــزان شــدت 
مصــرف انــرژی در جهــان اســت و مهم تــر آنکــه بــر خــالف اینکــه رفتــار ایــن شــاخص در میانگیــن جهانــی آن کاهشــی اســت (شــکل ۴)

ایــن شــاخص در ایــران رفتــار افزایشــی دارد (شــکل ۵).
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بــا توجــه بــه وضعیــت نامطلــوب شــاخص شــدت مصــرف انــرژی، یکــی از اولویت های اصلی کشــور بــرای ارتقای بهــره وری در حــوزه انرژی 
اســت. بــرای اصــالح ایــن رونــد نامناســب می تــوان راهکارهایــی ماننــد (۱) اصــالح قوانیــن، مقررات و اســتاندرادهای تولید و مصــرف انرژی 
و اتصــال آن بــه ســازوکارهای تشــویقی و تنبیهــی، (۲) بومی ســازی فنــاوری و حمایــت از تولیــد داخــل در مبحــث انرژی هــای تجدیدپذیر، 
(۳) اصــالح نظــام حکمرانــی ملــی و شــرکتی در حــوزه آب و انــرژی و (۴) اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی با کمک بخش خصوصی در فضای 

رقابتــی و اصــالح نظــام قیمت گــذاری را مــورد توجه قــرار داد. 

۱-۴-نگاهی اجمالی به بهره وری در سطح ملی
شــاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و تحوالت آن، پیشــرفت فنی، توســعه ســرمایه انســانی، تغییر در ترکیب عوامل تولید، اصالحات 
ســاختاری، کیفیــت سیاســت گذاری و در مجمــوع، کارایــی ترکیــب نهاده هــا را بــه تصویــر می کشــد. ایــن شــاخص یکــی از مهم تریــن نماگرهــای 
نشــان دهنده رشــد بلندمــدت اقتصــادی کشــورها اســت. بخشــی از رشــد اقتصــادی کــه نمی تــوان آن را بــه افزایــش کمی نهاده هــای تولید، یعنی 
رشــد موجــودی ســرمایه و رشــد ســاعات اشــتغال نســبت داد را رشــد حاصــل از بهــره وری کل عوامــل تولیــد می نامنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
رشــد ناشــی از اســتفاده کاراتــر و اثربخش تــر از منابــع حاصــل شــده اســت، کیفیــت رشــد اقتصــادی را نمایندگــی می کنــد. پایــداری، اســتمرار و 

فراگیــری رشــد اقتصــادی، منــوط بــه وجــود رشــد اقتصــادی حاصــل از بهــره وری کل عوامــل تولیــد اســت.
شــکل ۶ رونــد شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد را در کل اقتصــاد و اقتصــاد بــدون نفــت نمایــش  می دهــد. بــا توجــه بــه تأثیــرات قابــل 
توجــه بخــش نفــت و گاز بــر عملکــرد اقتصــاد ایــران، در ایــن شــکل، تجزیــه رشــد اقتصــادی بــه تفکیــک کل اقتصــاد و اقتصــاد بــدون نفــت 
نشــان داده شــده اســت. در کنــار ایــن شــاخص، رشــد نیــروی کار، رشــد موجــودی ســرمایه و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی (رشــد اقتصــادی)

نیــز بــرای درک بهتــر از رونــد ده ســاله نمایــش داده شده اســت. در واقــع مجمــوع رشــد موجــودی ســرمایه، نیــروی کار و بهــره وری کل رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی را می ســازند. 

۱۱۰

۱۰۵

۱۰۰

۹۵

۹۰
شاخص بهره وری 

عوامل تولید- اقتصاد 
بدون نفت

شاخص بهره وری 
کل عوامل تولید- کل 

اقتصاد
شکل ۶

روند ش اخص 
بهره وری کل 
عوامل تولید 

به تفکیک کل 
اقتصاد و اقتصاد 

بدون نفت
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فعال سازی 
سرمایه های 
مردمی از طریق 
ارائه مشوق های 
جذاب و به جریان 
انداختن آن در 
مجاری مولد 
اقدامی راهگشا 
برای رفع چالش 
کم بودن رشد 
سرمایه است

همانطــور کــه مشــاهده می شــود دهــه نــود از منظــر اقتصــادی مقطعــی ناگــوار بــرای اقتصــاد کشــور بــوده اســت، بــه طــوری کــه 
شــاخص های اقتصــادی در ایــن دهــه وضعیــت مناســبی نداشــتند. بــه نظــر می رســد کــه نبــود فضــای بــا ثبــات اقتصــادی، 
چشــم انداز نامطلــوب بــرای ســرمایه گذاری، شــرطی کــردن اقتصــاد بــه عوامــل برونــزا، انضبــاط ضعیــف پولــی، کســری بودجــه و 
شــیوع ویــروس کرونــا ایــن دهــه را یکــی از ضعیف تریــن دهه هــای اقتصــاد ایــران تبدیــل کــرده اســت. در ایــن بــازه زمانــی متوســط 
رشــد اقتصــادی ۱/۱ درصــد و رشــد شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد ۰/۴- درصــد بــوده اســت. ایــن عملکــرد نامناســب در 
ــی حاصــل شــده کــه در برنامــه ششــم توســعه کشــور رشــد اقتصــادی ۸ درصــدی و تحقــق یــک ســوم آن از محــل رشــد  حال

بهــره وری هدف گــذاری شده اســت. 
علی رغــم ایــن ناگواری هــا، رشــد بــاالی ۴ درصــدی اقتصــادی در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کنــار رشــد بــه ترتیــب ۷/۶ و ۲/۷

ــران اســت  ــده اقتصــاد ای ــرای آین ــد در ســال های مذکــور نشــانه هایی امیدبخــش ب درصــدی شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولی
کــه بــه شــرط پایــداری،  نه تنهــا می توانــد جبران کننــده عقب ماندگــی دهــه ۹۰ باشــد، بلکــه زمینــه رشــد پرســرعت آینــده را مهیــا 
می کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد در اقتصــاد بــدون نفــت، بــه باالتریــن مقــدار خــود در ۱۵

ســال اخیــر رســیده اســت. ایــن شــاخص در کل اقتصــاد نیــز، در صــورت تــداوم رشــد 
در ســال جــاری، بــه باالتریــن مقــدار خــود در ۱۰ ســال اخیــر خواهــد رســید. 

بــر خــالف رشــد قابــل توجــه شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد و تولیــد 
ناخالــص داخلــی، رشــد انــدک موجــودی ســرمایه در دو ســال اخیــر، 
نگرانــی دربــاره تــداوم رشــد اقتصــادی را موجــب شده اســت. بایــد 
دقــت داشــت کــه ســرمایه گذاری و بهــره وری اثــرات متقابلــی بــر 
یکدیگــر دارنــد و رشــد بهــره وری در بلندمــدت بــدون ســرمایه گذاری 
ــن دو  ــوازن و هماهنــگ ای ــع رشــد مت محقــق نخواهــد شــد. در واق
عامــل، الزمــه رشــد پایــدار اقتصــادی خواهــد بــود. رونــد نامطلــوب 
تشــکیل ســرمایه در ســال های اخیــر یــک تهدیــد جــدی بــرای ادامــه 
رشــد شــاخص بهــره وری در ســال های آینــده خواهــد بــود. محدودیــت 
منابــع دولتــی و در نتیجــه اختصــاص بخــش قابــل توجهــی از ایــن 
منابــع بــه اعتبــارات هزینــه ای و کاهــش ســرمایه گذاری خارجــی دو عامــل 
مهــم موثــر در رونــد نامطلــوب تشــکیل ســرمایه هســتند کــه بــه نظر نمی رســد 
در کوتــاه مــدت تغییــر قابــل توجهــی در آن هــا رخ دهــد. لــذا تمرکــز بــر فعال ســازی 
ســرمایه های مردمــی از طریــق ارائــه مشــوق های جــذاب و بــه جریــان انداختــن آن در 
مجــاری مولــد اقتصــاد کشــور اقدامــی راهگشــا بــرای رفــع ایــن چالــش خواهــد بــود. 
ــرای جــذب ســرمایه های مــردم  و بخــش خصوصــی در اقتصــاد،  ــع مهــم ب یــک مان
نظــام قیمت گــذاری دســتوری در بســیاری از بازارهــا اســت. چاره جویــی بــرای رفــع 
ایــن مانــع بی تردیــد یــک اقــدام مهــم در راســتای افزایــش ســرمایه گذاری و ارتقــای 

بهــره وری اســت. 
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 چارچوب جامع پیشرفت
 پایدار عدالت محور
 چارچوب جامع پیشرفت
 پایدار عدالت محور
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دســتیابی بــه پیشــرفت پایــدار مبتنــی بــر عدالــت، آرمــان مهــم انقــالب اســالمی ایران اســت کــه همــه تالش هــا در عرصه هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی بدیــن منظــور صــورت می گیــرد. در بُعــد اقتصــادی، ایــن مهــم در گــرو رشــد اقتصــادی پایــدار و بهبــود 
عادالنه ســطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی اســت. شــکل ۷ یک چارچوب کالن برای پیشــرفت پایدار عدالت محور از منظر اقتصادی 

را نمایــش می دهــد کــه در ادامــه بــه شــرح آن می پردازیــم.

پیشرفت پایدار عدالت محور

به کارگیری نیروی کار
نسبت شاغالن به کل افراد  در سن کار

رشد سرمایه گذاری  بهره وری کل عوامل تولید
کارایی ترکیب عوامل تولید

تعمیق سرمایه
قراردادن امکانت تولیدی بهتر در اختیار نیروی کار

رشد درآمد سرانه

رشد 
اقتصادی پایدار

بهبود عادالنه رفاه عمومی 
و کیفیت زندگی

بهره وری نیروی کار
ارزش افزوده خلق شده به ازای ساعت کارش

سایر عوامل
رابطه مبادله، خالص درآمد عوامل 

تولید از حارج و ...

کیفیت نیروی کار
ارتقای ظرفیت خلق ارزش توسط نیروی کار

همان طــور کــه بیــان شــد، بــر اســاس نظریههــای اقتصــادی، رشــد در یــک اقتصــاد از دو روش امکانپذیــر اســت. روش نخســت، 
(نهــاده محــور) کــه بــر بســط  افزایــش کمــی نهاده هــا و عوامــل تولیــد و روش دیگــر، ارتقــای بهــره وری اســت. برخــالف رشــد گســترده۱

1- Extensive Growth

شکل ۷
چارچوب 
پیشرفت پایدار 
عدالت محور
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کمــی منابــع انســانی و ســرمایه فیزیکــی بــه عنــوان موتــور محــرک رشــد اقتصــادی متکــی اســت، رشــد بهــره و ری محــور بــر اســتفاده 
کارا و اثربخــش از منابــع بــرای ایجــاد رشــد اقتصــادی متمرکــز بــوده و بنابرایــن در نتیجــه ارتقــای بهــره وری کل عوامــل تولیــد، بــه 
جــای رشــد گســترده، رشــد عمیــق۱ و بــا کیفیــت محقــق می شــود. اگرچــه رشــد عمیــق معمــوالً بــدون بســط منابــع و عوامــل تولیــد 
امکانپذیــر نیســت، امــا بطــور عمــده تنهــا رشــد عمیــق اســت کــه می توانــد تضمین کننــده افزایــش ادامــه دار و چشــمگیر در رشــد 
درآمــد ســرانه و بهبــود کیفیــت زندگــی جوامــع باشــد (میکزوســکی، ۱۹۷۲؛ ایرمــن۲، ۲۰۰۵). در نتیجــه بهــره وری بــه مفهــوم اســتفاده 
کارآ و اثربخــش از نهادههــا و عوامــل تولیــد، عنصــری محــوری در تحقــق «رشــد مســتمر، فراگیــر و پایــدار» شــناخته می شــود؛ 
بــه طــوری کــه بســیاری از اقتصاددانــان، بهــره وری را موتــور محرکــه رشــد بلندمــدت اقتصــادی و یکــی از مهم تریــن شــاخصه های 

بهبــود رفــاه عمومــی می داننــد. 
ـــاه اقتصـــادی و کیفیـــت زندگـــی مـــردم اســـت. افزایـــش  ـــرای ســـنجش ســـطح رف درآمـــد ســـرانه۳ یکـــی از نماگرهـــای محـــوری ب
درآمـــد ســـرانه از طریـــق افزایـــش بهکارگیـــری نیـــروی  کار و رشـــد بهـــره وری نیـــروی  کار حاصـــل می شـــود. بـــر اســـاس تجربیـــات 
نظـــر می رســـد  بین المللـــی رشـــد درآمـــد ســـرانه از طریـــق افزایـــش نـــرخ بهکارگیـــری نیـــروی انســـانی، تـــا حـــد زیـــادی محـــدود بـــه
ـــه عوامـــل ســـاختاری اقتصـــادی بســـتگی دارد. امـــا عامـــل دیگـــر یعنـــی افزایـــش بهـــره وری  ـــا حـــد زیـــادی ب ـــه عـــالوه خـــود ت و ب
نیـــروی  کار ظرفیـــت بیشـــتری بـــرای رشـــد و ایجـــاد درآمـــد در کل اقتصـــاد دارد. در نتیجـــه، بخـــش عمـــده افزایـــش درآمـــد 

ســـرانه کشـــورهای پیشـــرفته حاصـــل افزایـــش بهـــره وری نیـــروی  کار آنهـــا اســـت.
بهـــره وری نیـــروی  کار عبـــارت از نســـبت ارزش  افـــزوده یـــا ارزش ســـتانده حاصـــل از فعالیتهـــای اقتصـــادی بـــه نهـــاده  نیـــروی  
کار اســـتفاده شـــده در تولیـــد اســـت. رشـــد بهـــره وری نیـــروی  کار را بـــه ســـه عامـــل اصلـــی افزایـــش کیفیـــت نیـــروی  کار، تعمیـــق 
و افزایـــش کارایـــی ترکیـــب عوامـــل تولیـــد (بهـــرهوری کل عوامـــل تولیـــد) نســـبت  می دهنـــد. افزایـــش کیفیـــت نیـــروی  ســـرمایه۴
ـــه طـــور معمـــول حاصـــل بهبـــود نظـــام آمـــوزش دانـــش و مهـــارت و  ـــق افزایـــش شایســـتگی و توانمنـــدی نیـــرو کـــه ب کار از طری
افزایـــش تجربـــه اســـت، حاصـــل می شـــود. مطالعـــات ســـازمان ملـــی بهـــره وری ایـــران نشـــان می دهـــد کـــه پیـــری جمعیـــت 
ـــر بهـــره وری نیـــروی کار می گـــذارد  ـــران اســـت کـــه تأثیـــری منفـــی ب ـــرای آینـــده کیفیـــت نیـــروی کار در ای یـــک چالـــش کلیـــدی ب

(ســـازمان ملـــی بهـــره وری ایـــران، ۱۴۰۱).

طبـــق مطالعـــات انجـــام شـــده، بهـــره وری نیـــروی کار بـــه طـــور میانگیـــن از ســـنین شـــروع بـــه کار رشـــد کـــرده و در ۴۵ ســـالگی بـــه 
ـــه ایـــن واقعیـــت علمـــی  ـــا توجـــه ب حداکثـــر خـــود می رســـد و پـــس از ۴۵ ســـالگی بهـــره وری نیـــروی کار رونـــدی کاهشـــی دارد. ب
و ســـیر پیـــری جمعیـــت در ایـــران، آینـــده ای چالـــش برانگیـــز در حـــوزه بهـــره وری نیـــروی کار مـــورد انتظـــار  اســـت کـــه تدبیـــر 
ـــاره آن در ایـــن مقطـــع از زمـــان می توانـــد بســـیار کمـــک کننـــده باشـــد. در کنـــار افزایـــش توانمنـــدی و مهـــارت نیـــروی کار،  درب
«انگیـــزه» عامـــل کلیـــدی دیگـــری اســـت کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. در بعـــد انگیـــزه تنظیـــم عوامـــل محـــرک بیرونـــی 
ـــان» و  ـــران خدمـــات کارکن ـــه «نظـــام جب ـــن تنظیم گـــری مهـــم، اتصـــال بهـــره وری ب ـــرای اعمـــال ای ـــد. ب نقشـــی مهـــم ایفـــا می کن
«ارتقـــاء، انتصـــاب و ابقـــای مدیـــران» راهـــکاری موثـــر بـــه نظـــر می رســـد کـــه تاکنـــون مـــورد غفلـــت واقـــع شده اســـت. بنـــا بـــر 
ـــه ۱۲۶ در  ـــران رتب ـــا بهـــره وری۵» ای ـــار «همبســـتگی حقـــوق و دســـتمزد ب ـــی در ســـال ۲۰۲۰ در معی ـــری جهان گـــزارش رقابت پذی

1- Intensive Growth
2- Irmen 
3- GDP per Capita
4- Capital Deepening
5- Pay and productivity

عوامل اساسی 
در چهار بستر 

ایجاد انگیزه، 
توانمندسازی، 

تخصیص بهینه 
منابع و ایجاد ثبات 
بر ارتقای بهره وری 

اثرگذار هستند
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ـــران دارد.  ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت کـــه حکایـــت از وضعیـــت نامناســـب ایـــن امـــر در ای بیـــن ۱۴۳ کشـــور را ب
 تعمیـــق هدفمنـــد ســـرمایه عامـــل مهـــم دیگـــری اســـت کـــه بـــر افزایـــش ظرفیـــت و توانمنـــدی نیـــروی کار تأثیـــر می گـــذارد. 
ــای  ــراد شـــاغل در حوزه هـ ــال افـ ــت کاری و اتصـ ــا مأموریـ ــط بـ ــرم مرتبـ ــخت و نـ ــای سـ ــه فناوری هـ ــانی بـ ــروی انسـ ــز نیـ تجهیـ
مأموریتـــی مرتبـــط در قالـــب یـــک شـــبکه بـــه منظـــور هم افزایـــی در خلـــق ارزش دو عامـــل موثـــر در ارتقـــای بهـــره وری نیـــروی 

ــتند.   کار هسـ
در بیـــن عوامـــل موثـــر بـــر بهـــره وری نیـــروی کار، بهـــره وری کل عوامـــل تولیـــد دارای نقشـــی محـــوری اســـت؛ زیـــرا در صـــورت 
ـــود کیفیـــت  ـــه صـــورت مســـتمر کاهنـــده شـــده و در نتیجـــه بهب ـــن عامـــل در بلندمـــدت بازدهـــی ســـرمایه گذاری  ها ب ضعـــف ای
ســـرمایه انســـانی و تعمیـــق ســـرمایه هـــم نمی توانـــد موجـــب رشـــد اقتصـــادی بلندمـــدت شـــود. بنابرایـــن رشـــد بهـــره وری نیـــروی  
کار و در نتیجـــه رفـــاه بلندمـــدت جامعـــه منـــوط بـــه بهبـــود کارایـــی ترکیـــب عوامـــل تولیـــد اســـت کـــه بـــه آن بهـــره وری کل عوامـــل 

تولیـــد گوینـــد. 
ـــا شناســـایی ایـــن  ـــر آن ضـــرورت دارد. دولت هـــا ب ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت بهـــرهوری کل عوامـــل تولیـــد، شـــناخت عوامـــل موثـــر ب ب
عوامـــل می تواننـــد بـــا اجـــرای سیاســـت هایی کـــه بیشـــترین تاثیـــر را بـــر بهـــره وری دارنـــد، موجبـــات رشـــد بهـــره وری کل عوامـــل 
تولیـــد را فراهـــم ســـاخته و رشـــد فراگیـــر، مســـتمر و پایـــدار اقتصـــای را تضمیـــن کننـــد. عوامـــل موثـــر بـــر بهـــره وری بـــه طـــور کلـــی 
ــادی  ــوند. عوامـــل بنیـ ــادی، (۲) عوامـــل اساســـی و (۳) عوامـــل بیواســـطه طبقه بنـــدی میشـ ــته (۱) عوامـــل بنیـ ــه دسـ در سـ
ــارج از کنتـــرل دولـــت و بازیگـــران اقتصـــادی هســـتند؛ لکـــن بهـــره  بـــردن  ماننـــد مزیت هـــای جغرافیایـــی بـــه طـــور عمـــده خـ
مناســـب از آن هـــا از طریـــق کنتـــرل عوامـــل اساســـی و عوامـــل بی واســـطه از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت. عوامـــل اساســـی 
بـــر محیـــط و ســـاختار اقتصـــادی تاثیرگـــذار هســـتند. بازیگـــران خـــرد نمی تواننـــد بـــه طـــور مســـتقیم ایـــن عوامـــل را بـــه نفـــع 
خـــود تغییـــر دهنـــد؛ امـــا سیاســـت گذار می توانـــد بـــا مداخلـــه صحیـــح تـــا حـــد زیـــادی بـــر ایـــن عوامـــل موثـــر باشـــد. عوامـــل 
ــره وری  ــد افزیـــش بهـ ــی ماننـ ــتند؛ عواملـ ــا هسـ ــادی و بنگاه هـ ــران اقتصـ ــرل بازیگـ ــت کنتـ ــتقیم تحـ ــور مسـ ــه طـ ــطه بـ بیواسـ
نیـــروی انســـانی از طریـــق مدیریـــت بهینـــه منابـــع انســـانی، کاهـــش اتالف هـــا از طریـــق اصـــالح فرآیندهـــا و مدیـــرت بهینـــه 
ـــه چهـــار  ـــزارش، عوامـــل بیواســـطه ب ـــن گ ـــه شـــده در ای ـــد. در چارچـــوب ارائ ـــرار میگیرن ـــن دســـته ق دارایی هـــای فیزیکـــی در ای
گـــروه ســـرمایه انســـانی۱، ســـرمایه مشـــهود۲، ســـرمایه نامشـــهود۳ و دانـــش۴ تقســـیم می شـــوند. در مجمـــوع می تـــوان گفـــت 
ـــار آنهـــا  ـــد آث ـــت برآین ـــد و در نهای ـــل دارن ـــر متقاب ـــر یکدیگـــر اث ـــر بهـــره وری ب ـــذار ب ـــادی اثرگ عوامـــل اساســـی، بالواســـطه و بنی
موجـــب رشـــد بهـــره وری کل اقتصـــاد می شـــود. ارتبـــاط بیـــن ایـــن عوامـــل و بهـــره وری کل عوامـــل تولیـــد در شـــکل ۸ نمایـــش 

داده شده اســـت.

سرمایه انسانی: ثروت مولد کارکنان که از مجموع تالش، دانش، مهارت، سالمتی و شایستگی های آنها تشکیل شده است.    -۱
ســرمایه مشــهود: بــه داراییهایــی اطــالق می شــود کــه بهمنظــور اســتفاده در تولیــد کاال یــا خدمــات اجــاره بــه دیگــران یــا ســایر مقاصــد تجــاری توســط واحــد  -۲

تجــاری نگــه داشــته میشــود.
ســرمایه نامشــهود: به داراییهای غیرپولی اطالق میشــود که قابل شناســایی باشــند اما دارای ماهیت عینی نباشــند. ســرمایه نا مشــهود در فعالیت های  -۳

بــازاری بــه ســه دســته اطالعــات رایانــه ای، دارایی هــای نوآورانــه، شایســتگی های تجــاری تقســیم می شــود.
۴-دانــش:  شــیوه های اســتفاده از انــواع ســرمایه انســانی، فیزیکــی و نامشــهود بــرای تولیــد محصــوالت اســت تفــاوت دانــش بــا ســرمایه نامشــهود در ایــن اســت 

کــه ســرمایه نامشــهود تحــت مالکیــت یــک یــا چنــد بنــگاه اســت ولــی دانــش را نمی تــوان تحــت مالکیــت درآورد.
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عوامــل اساســی در چهــار بســتر ایجــاد انگیــزه، توانمندســازی، تخصیــص بهینــه منابــع و ایجــاد ثبــات بــر ارتقــای بهــره وری اثرگــذار هســتند. در ایــن 
گــزارش عوامــل اساســی در چارچــوب یــک مــدل نظــری یکپارچــه در ۱۰ گــروه دســتهبندی شــدهاند کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه می شــود. عوامــل 
اساســی از طریــق آمــاده کــردن چهــار بســتر زیــر ســبب افزایــش بهــرهوری میشــوند. ایــن بســترها مفاهیمی غیرقابــل اندازه گیــری هســتند و بــه طــور 

مســتقیم اندازه گیــری نمیشــوند؛ امــا می تــوان بــا اســتفاده از متغیر هــای دیگــر، بســترها را  ســنجید. 

 ایجاد انگیزه: بازیگران اقتصادی باید انگیزه داشته باشند که بهره وری خود را افزایش دهند.
 توانمندســازی: بازیگــران اقتصــادی بایــد بــه منابــع (انســانی، طبیعــی، زیرســاختی، مالــی و ... ) مــورد نیــاز بــرای افزایــش بهــره وری دسترســی 

داشــته باشــند.
 تخصیص بهینه منابع: منابع اقتصادی باید به خوبی به بخش هایی با بیشترین رشد و سطح بهره وری تخصیص یابند.

 ایجاد ثبات: محیط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی باید دارای سطحی از ثبات باشد که در آن بازیگران اقتصادی بتوانند تصمیمگیری کنند.

متغیر هــای مــورد اســتفاده در ســنجش وضعیــت بســترهای ارتقــای بهــره وری همــان عوامــل اساســی هســتند کــه بــه درک بهتــر بســترها کمــک 
میکننــد. عوامــل اساســی موثــر بــر بهــره وری بــه ۱۰ محــور کلــی تقســیم میشــود. ایــن محورهــا عبارتنــد از: محیــط نهــادی، نظــام آمــوزش، نظــام 

ســالمت، نظــام نــوآوری، ســرمایه اجتماعــی، نظــام مالــی، ثبــات اقتصــادی، زیرســاخت، کارایــی بازارهــا و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی.

 محیــط نهــادی: نهادهــا قواعــد بــازی در جامعــه یــا قیــود وضــع شــده از جانــب بشــر هســتند کــه روابــط متقابــل انســانها بــا یکدیگــر را شــکل 
میدهند.

 سرمایه اجتماعی: میزان همبستگی، همکاری و اعتماد میان افراد را در جامعه نشان می دهد.
 ثبــات اقتصــاد کالن: فعــاالن اقتصــادی در شــرایط باثبــات اقتصــاد کالن، می تواننــد بــا توجــه بــه روند هــای گذشــته خــود و اقتصــاد کالن بــه 

پیش بینــی آینــده و برنامه ریــزی بپردازنــد.
 کارایــی بــازار محصــول: بازار هــا هنگامــی کارا هســتند کــه بتواننــد بــه خوبــی منابــع کمیــاب را بــه بخش هایــی اختصــاص دهنــد کــه بیشــترین 

نیــاز را بــه آن هــا دارنــد.  
 کارایی بازار کار: کارایی و انعطاف بازار کار موجب میشــود نیروی انســانی به مناســبترین یا کاراترین فعالیت اقتصادی که می تواند انجام 

دهد، جذب شــده و در شــغل خود نیز با وجود انگیزانندههای مناســب بهترین عملکرد داشــته باشــند.
 نظام مالی: نظام مالی کارآمد با تخصیص بهینه اعتبارات سبب افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و رشد بهره وری می شود. 

 زیرســاخت ها: بــه بنــگاه کمــک می کننــد هزینه هــای تولیــد و توزیــع را کاهــش دهنــد. زیرســاختها شــامل سیســتم های حملونقــل، تولیــد 
انــرژی، توزیــع آب و ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســت.

 نظام آموزش: به انواع مهارت هایی که نیروی کار در طول زندگی شخصی و شغلی به آن ها نیاز دارد می پردازد.
 نظــام ســالمت: نظــام ســالمت کارا باعــث می شــود افــراد بتواننــد بهتــر کار خــود را انجــام دهنــد و نیــروی کار بــه دلیــل بیماری هــای مختلــف از 

کار بــاز نمانــد.
 نظــام نــوآوری: شــبکه ای از دولــت، دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتــی خصوصــی اســت کــه بــا یکدیگــر بــرای خلــق، انتشــار و جــذب دانــش 

جدیــد و نوآورانــه همــکاری می کننــد.

چارچوب های 
سیاست گذاری برای 
ارتقای بهره وری 
نه تنها از کشوری 
به کشور دیگر 
دارای تفاوت هایی 
است؛ بلکه حتی 
این تفاوت ها از 
یک بخش یا حتی 
صنعت به بخش 
یا صنعت دیگر نیز 
قابل ادراک است
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تجربــه کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد ایــن عوامــل اساســی تحــت تأثیــر سیاســت های گوناگــون اتخــاذ شــده توســط دولــت از طریــق راهبردهــا و سیاســت های گوناگــون 
هســتند.  علیرغــم اینکــه در بیــن کشــورها، سیاســت های اتخــاذ شــده و چگونگــی اثرگــذاری آنهــا بــر عوامــل اساســی شــناخته شــده هســتند امــا رابطــه بیــن آنهــا، تقــدم و تأخر 
زمانــی اســتفاده از آنهــا و نیــز میــزان اثرگــذاری هــر یــک بــه ویژگی هــای اقتصادی-اجتماعــی و سیاســی هــر کشــور وابســته اســت؛ بــه طــوری کــه نمی توان یک نســخه واحــد برای 
ارتقای بهره وری همه کشــورها تجویز کرد؛ هر چند یک قواعد و اصول عمومی برای آن وجود دارد. چارچوب های سیاســت گذاری برای ارتقای بهره وری نه تنها از کشــوری به 
کشــور دیگــر دارای تفاوت هایــی اســت؛ بلکــه حتــی ایــن تفاوت هــا از یــک بخــش یــا حتــی صنعــت بــه بخــش یــا صنعت دیگر نیز قابــل ادراک اســت. ایــن تفاوت ها به وضعیت 

عواملی مانند بنگاهها، ســطح دانش و فناوری، ســرمایه انســانی، کیفیت و بلوغ حکمرانی دســتگاههای سیاســت گذار بخشــی وابســته هســتند.

۲-۱- تحلیل وضعیت شاخص های بهره وری اقتصاد ایران
در ایــن بخــش بــه تحلیــل وضعیــت شــاخص های مهــم بهــره وری در ســطح ملــی و بخشــی پرداختــه شده اســت. از آنجــا کــه ایــن گــزارش تحلیلــی در 
پایان برنامه ششــم توســعه کشــور ارائه می شــود، ســعی شده اســت که عملکرد بهره وری نیز در بخش های مختلف به تفکیک عملکرد در طول 

برنامه ششــم توســعه، ســال ۱۴۰۰ و بعضاً عملکرد بلندمدت مورد بررســی و تحلیل قرار گیرد. 

۲-۱-۱-  بررسی وضعیت بهره وری نیروی کار
بهــره وری نیــروی  کار عبــارت از نســبت ارزش افــزوده یــا ارزش ســتانده حاصــل از فعالیتهــای اقتصــادی بــه نهــاده  نیــروی  کار بــه کار رفتــه در تولیــد 
اســت. در ایــن گــزارش، بهــرهوری نیــروی  کار برابــر نســبت ارزشافــزوده بــه ســاعات اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده اســت. رشــد بهــرهوری نیــروی کار کل 

اقتصــاد و بخشهــای اقتصــادی در ســال ۱۴۰۰، برنامــه ششــم توســعه و میانگیــن بلندمــدت (۱۳۸۴-۱۴۰۰) در شــکل ۹ مقایســه شده اســت.

رشد بهره وری نیروی کار در برنامه ششم

رشد بهره وری نیروی کار بخش  ها ۱۳۸۴-۱۴۰۰

رشد بهره وری نیروی کار ۱۴۰۰

کل اقتصادکشاورزی نفت
 و گاز

استخراج معدن صنعت
(تولید و ساخت)

آب
برق و گاز

ساختمان اطالعات و 
ارتباطات

سایر
خدمات

حمل و نقل
و انبارداری

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

-۵

-۱۰

-۱۵

بــا توجــه بــه شــکل ۹، رشــد بهــره وری نیــروی  کار کل اقتصــاد، در بــازه ۱۳۸۴-۱۴۰۰، ۱/۲ درصــد اســت. رشــد بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد در بلندمــدت 

شکل ۹
رشد  بهرهوری 

نیروی کار کل اقتصاد 
و بخشهای اقتصادی

صد
در
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بیشــتر از رشــد این شــاخص در برنامه ششــم توســعه و ســال ۱۴۰۰ اســت. این موضوع در همه بخشهای اقتصادی به اســتثنای اطالعات و ارتباطات 
و امــالک و مســتغالت نیــز صــدق میکنــد. رشــد بهــرهوری نیــروی کار بخشهــای ســاختمان و نفــت و گاز در برنامــه ششــم و بــازه بلندمــدت منفــی اســت. 
در ادامــه ســطح بهــرهوری نیــروی  کار بــه صــورت نســبت ارزشافــزوده (بــر حســب میلیــون ریــال) بــه تعــداد شــاغالن در ســال ۱۴۰۰ محاســبه 
شده اســت. ســطح بهــرهوری نیــروی کار نشــان میدهــد کــه هــر فــرد چــه میــزان ارزشافــزوده تولیــد میکنــد. مقایســه ایــن نســبت بیــن بخش هــا 
و فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی نشــان میدهــد کــه نیــروی کار فعــال در کــدام بخــش اقتصــادی ارزشافــزوده باالتــری را خلــق میکنــد. بــه طــور 
معمول افزایش ســطح بهرهوری نیروی کار و رشــد اقتصادی هر بخش، با هم رابطه مســتقیم دارند. بنابراین ســطح بهرهوری نیروی کار بخش 
میتوانــد معیــاری بــرای تمرکــز بــر بخــش و اولویــت قــرار دادن آن، جهــت دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی باالتــر باشــد. البتــه بایــد توجــه کــرد کــه 
ماهیــت بخشهــا متفــاوت اســت و بخشهــا یکســان و همگــن نیســتند. ماهیــت برخــی بخش هــا ماننــد حوزه فنــاوری اطالعــات کاربــر و برخی 
بخش هــای دیگــر ماننــد نفــت و گاز ســرمایه بر اســت. لــذا ســطح بهــرهوری نیــروی  کار آنهــا متفــاوت بــوده و پایینتــر بــودن ایــن ســطح لزومــاً 
بــه معنــای عملکــرد ضعیف تــر آن بخــش نیســت. شــکل ۱۰ وضعیــت ســطح بهــرهوری نیــروی کار بخشهــای اقتصــادی را در ســال ۱۴۰۰ نشــان 
میدهــد. بخــش نفــت و گاز بــه علــت ارزشافــزوده بــاال و تعــداد کــم شــاغالن ســبب افزایــش ســطح بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد شده اســت.
۶۰۰۰۰

ساختمان
(ساخت انواع سازه ها)

حمل و نقل
و انبارداری

اطالعات
و ارتباطات

امالک 
(فروش و اجاره)

سایر 
خدمات

استخراج
 معدن

صنعت
(تولید وساخت)

آب،
گاز برق و

نفت و گاز کشاورزی

۲۲۱۱
۲۶۱۲

۲۴۱۸

۱۲۲۱

۱۹۳۸

۳۵۸۷

۱۸۳۵

۲۳۲۰

۲۸۵۴۴

۵۳۷۱۱

۲۱۶۹

میانگین سطح بهره وری نیروی کار

سطح بهره وری نیروی کار بخش ها

۴۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

همانطــور کــه مشــاهده میشــود، میانگیــن ســطح بهــرهوری نیــروی کار بخشهــای بــاال، ۲۳۲ میلیــون تومــان بــه ازای هــر نفــر اســت. مقــدار ایــن شــاخص در 
بخشهــای صنعــت (تولیــد و ســاخت)، اطالعــات و ارتباطــات و حملونقــل و انبــارداری بیشــتر از میانگیــن آن در بخشهــای مــورد بررســی اســت. بخــش 
ســاختمان کمتریــن مقــدار ســطح بهــرهوری نیــروی کار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن تفــاوت قابــل توجــه ســطح بهــرهوری نیــروی  کار بخشهــای 
نفــت و گاز، اســتخراج معــدن و امــالک و مســتغالت از میانگیــن کل اقتصــاد قابــل مشــاهده اســت. محاســبات بیانگــر آن اســت کــه ســطح بهــرهوری نیــروی  کار 
بخــش نفــت و گاز، اســتخراج معــدن و امــالک و مســتغالت بیــش از ۱۹، ۶ و ۱۰ برابــر نســبت بــه ســطح بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد بــوده اســت. البتــه بایــد 

دقــت داشــت کــه ماهیــت ایــن ســه بخــش ســرمایه بر بــوده و بــه همیــن علــت تفــاوت قابــل توجــه بــا بخش هــای دیگــر بــه وجــود آمــده اســت.

شکل ۱۰
سطح  بهرهوری نیروی کار 
بخشهای اقتصادی

ال
ن ری

یو
میل



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۱۹

۲-۱-۲-اثرات درون بخشی و بین بخشی در رشد بهره وری نیروی کار
ــه  ــد ب ــرات تولی ــر درونبخشــی، نشــاندهنده تغیی ــه میشــود. اث ــر درون و بیــن بخشــی تجزی ــه دو اث ــروی  کار ب ــرات بهــرهوری نی تغیی
ــر بینبخشــی، نشــاندهنده تغییــرات ناشــی از تخصیــص مجــدد بخشــی نیــروی  کار اســت. رشــد  ازای هــر نفــر در هــر بخــش  و اث
بهــره وری نیــروی  کار درون بخــش تحــت تأثیــر عواملــی ماننــد ســطح باالتر مهارت ها، ســرمایه مکمل، پیشــرفت فنــاوری، مقیاس تولید، 
شــیوه های مدیریــت بهتــر و تخصیــص مجــدد منابــع در همــان بخــش اســت. بهــرهوری نیــروی  کار بیــن بخشــی را میتــوان از طریــق 
تخصیــص مجــدد نیــروی کار بــه بخشهــای بــا بهــرهوری باالتــر بهبــود بخشــید. اثــر بینبخشــی بــه دو قســمت اثــر برونبخشــی ایســتا 
و برونبخشــی پویــا تقســیم میشــود. اثــر برونبخشــی ایســتا بــه ســطح بهــرهوری نیــروی  کار و اثــر برونبخشــی پویــا بــه رشــد بهــرهوری 
نیــروی  کار بســتگی دارد. رشــد بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد، نتیجــه دو عامــل رشــد بهــرهوری نیــروی کار هــر بخــش و تخصیــص 
مجــدد نیــروی کار از بخشهایــی بــا بهــرهوری کمتــر بــه ســمت بخشهایــی بــا بهــرهوری بیشــتر اســت. در ادامــه بــه بررســی میــزان تاثیــر 
دو عامــل درونبخشــی و بینبخشــی رشــد بهــرهوری نیــروی  کار در هــر یــک از ســالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۰، برنامــه ششــم توســعه و بــازه زمانــی 

۱۳۸۴-۱۴۰۰ پرداختــه میشــود.

۱۰

۸

۶

۴

۲

۰

-۲

-۴

-۶

۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ برنامه ششم

برون بخشی پویا -۰/۰۱۲

-۰/۱۶۵

-۰/۹۳۵

-۱/۱۱۲

-۰/۱۳۰

۰/۳۶۵

-۵/۳۵۸

-۵/۱۲۳

۰/۳۳

۰/۰۰۳

۸/۵۶۳

۸/۵۹۳

-۰/۰۴۱

۰/۰۰۱

۳/۷۵۷

۳/۷۱۷

-۰/۰۰۱

-۰/۰۰۱

۰/۱۳۲

۰/۱۳۰

-۰/۰۰۶

 ۰/۰۰۶

۱/۰۷۸

۱/۰۷۷

۰/۱۴۶

۰/۳۸۵

-۵/۲۸۰

-۴/۷۵۰

برون بخشی ایستا

درو بخشی

بهره وری کار

۱۳۸۴-۱۴۰۰

صد
۱۱در شکل

نقش  عوامل درون 
بخشی و بین 

بخشی بر رشد 
بهرهوری نیروی کار 

کل اقتصاد



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۰

مطابــق شــکل ۱۱، اثــر درونبخشــی، برونبخشــی در ســال ۱۴۰۰، بــه ترتیــب مثبــت و صفــر اســت. اثــر برونبخشــی ایســتا و پویــا در برنامــه ششــم 
توســعه نیــز ناچیــز اســت. بنابرایــن اثــر درونبخشــی ســبب افزایــش رشــد بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد در ســال ۱۴۰۰ و برنامــه ششــم توســعه 
شده اســت. در بــازه ۱۳۸۴-۱۴۰۰، اثــر درونبخشــی برابــر ۱٫۱٪ و اثــر برونبخشــی برابــر صفــر اســت. بنابرایــن در بلندمــدت فقــط عامــل درونبخشــی 
ســبب رشــد بهرهوری نیروی  کار کل اقتصاد شده اســت. در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۴۰۰، عامل درونبخشــی فقط در ســالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاثیر مثبت 
بــر رشــد بهــرهوری نیــروی کار کل اقتصــاد دارد. در ایــن بــازه زمانــی، عوامــل بینبخشــی تنهــا در ســالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مثبــت (بســیار کــم) بــوده 
کــه موجــب اندکــی رشــد بهــرهوری نیــروی  کار کل اقتصــاد شده اســت. در مابقــی ســالها جابهجایــی نیــروی  کار بــه بخشهــای بــا بهــرهوری کمتــر 
صــورت گرفتــه اســت. تحلیــل علــل ایــن جابه جایــی و ریشــه یابی آن موضــوع مهمی اســت کــه می تــوان آن را در پژوهشــی مســتقل مــورد بررســی قــرار 

داد امــا بــه طــور اجمــال یــک احتمــال در ایــن مــورد، می توانــد همبســتگی پاییــن عملکــرد بهــره وری و میــزان پرداخــت بــه کارکنــان باشــد. 

۲-۱-۳- بهره وری کل عوامل تولید 
شــاخص بهرهوری کل عوامل تولید برابر نســبت شــاخص تولید ناخالص داخلی به شــاخص حجمی موزون کل عوامل تولید اســت. 
بررســی وضعیت شــاخص بهرهوری کل عوامل تولید و تحوالت آن، پیشــرفت فنی، توســعه ســرمایه انســانی، تغییر در ترکیب عوامل 
تولیــد، اصالحــات ســاختاری، کیفیــت سیاســتگذاری و در مجمــوع کارایــی ترکیــب نهادههــا را به تصوير مــیكشد. در شــکل (۱۰)، رشــد 

بهرهوری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی در برنامه ششــم توســعه و میانگین بلندمدت مقایســه شده اســت.
همانگونــه کــه شــکل ۱۲ نشــان میدهــد رشــد بهــرهوری کل عوامــل تولیــد کل اقتصــاد و بخشهــای نفــت و گاز، صنعــت (تولیــد و ســاخت)،
حملونقــل و انبــارداری و ســایر خدمــات در ســال ۱۴۰۰ بیشــتر از برنامــه ششــم و میانگیــن بلندمــدت اســت. عملکــرد مناســب بخش هــای 
اطالعــات و ارتباطــات و اســتخراج معــدن و تــا حــدی کشــاورزی در کنــار عملکــرد نامطلــوب بخش هــای ســاختمان و نفــت و گاز می توانــد بــه 

منظــور تدویــن برنامه هــای آینــده بــه خصــوص برنامــه هفتــم پیشــرفت کشــور مدنظــر قــرار گیــرد. 

صد
در

رشد بهره وری سرمایه در سال ۱۴۰۰

رشد بهره وری سرمایه در بلند مدت

رشد بهره وری سرمایه در برنامه ششم
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سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۱

۲-۱-۴-بهره وری سرمایه 
بهــرهوری ســرمایه نشــان می دهــد کــه بــه ازای هــر واحــد ســرمایه ثابــت، چــه میــزان ارزشافــزوده ایجــاد شده اســت. رشــد بهــرهوری 
ســرمایه گروههــای اقتصــادی در ســال ۱۴۰۰، برنامــه ششــم توســعه و میانگیــن بــازه ۱۳۸۴-۱۴۰۰ در شــکل ۱۳ نشــان داده شده اســت.

صد
در

کل اقتصاد کشاورزی نفت
 و گاز

استخراج معدن صنعت
(تولید و ساخت)

آب
برق و گاز

ساختمان اطالعات و 
ارتباطات

سایر
خدمات

حمل و نقل
و انبارداری

رشد بهره وری سرمایه در بلند مدت

رشد بهره وری سرمایه در برنامه ششم
۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

-۵

-۱۰

رشد بهره وری سرمایه در سال ۱۴۰۰

رشــد ســاالنه بهــره وری ســرمایه کل اقتصــاد در ســال ۱۴۰۰ و برنامــه ششــم، بــه ترتیــب برابــر ۳٫۹ درصــد و ۰٫۵ درصــد اســت. رشــد ســاالنه ایــن 
شــاخص در بــازه ۱۳۸۴-۱۴۰۰، برابــر ۰٫۷- درصــد اســت. همان طــور کــه مشــاهده می شــود در بعــد بهــره وری ســرمایه هــم بخــش اطالعــات و ارتباطات 
و اســتخراج معــدن از وضعیتــی مطلــوب و بخــش ســاختمان از وضعیتــی نامطلــوب برخــوردار اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن گــزارش، نهــاده 
ســرمایه با موجودی ســرمایه اندازه گیری شده اســت. موجودی ســرمایه دارائی های غیرمالی تولیدشــده، مجموع ارزش «ســاختمان و تأسیســات»، 
«ماشــین آالت و تجهیــزات»، «تحقیــق و توســعه»، «اکتشــاف معــادن» و «ســایر دارایی هــای ثابــت تولیــد شــده» اســت کــه در فرآینــد تولیــد مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه یــا قابــل اســتفاده اســت.

۲-۲- روند سرمایه گذاری در ایران 
شــکل ۱۴، رونــد تشــکیل ســرمایه خالــص (ســرمایه گذاری خالــص) کل در اقتصــاد ایــران بــه قیمــت ثابــت طــی ۱۳۸۵ الــی ۱۴۰۰ را نشــان 
می دهــد. تشــکیل ســرمایه خالــص حاصــل کســر کــردن اســتهالک از ســرمایه ناخالــص اســت. به منظــور درک بهتــر موضــوع، تشــکیل 

ســرمایه خالــص بــه تشــکیل ســرمایه خالــص در ماشــین آالت و تشــکیل ســرمایه خالــص در ســاختمان تقســیم شده اســت.
سرمایهگذاری خالص ساختمان در برنامه ششم برابر ۱،۶۰۸،۴۳۷ میلیارد ریال و در بخش ماشینآالت منفی ۲۲۸،۹۳۹ میلیارد ریال است. در واقع در 
برنامه ششــم، ســرمایهگذاری در ماشــینآالت کمتر از اســتهالک آن اســت. همانطور که در شــکل ۱۴ مالحظه می شــود، روند کاهشــی ســرمایه گذاری 
خالــص در ســالهای برنامــه ششــم توســعه، در بخــش ماشــینآالت نســبت بــه بخــش ســاختمان شــدیدتر بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگرچــه رونــد 

تشــکیل ســرمایه خالــص در بخــش ســاختمان نزولــی بوده اســت امــا ایــن رونــد در بخــش ماشــین آالت عــالوه بــر نزولــی بــودن، منفــی نیــز بوده اســت.

۱۳ شکل
رشد  بهرهوری 

سرمایه کل اقتصاد و 
بخشهای اقتصادی



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۲

تشکیل سرمایه خالص ساختمان

تشکیل سرمایه خالص ماشین آالت

۱۳۹۶

۲۴۶۱۲۴

۵۰۹۶۹۱

۲۸۶۶۹۲
۲۳۵۳۸۵

۲۸۹۹۱۵

۱۶۴۹۰۴

-۶۴۱۹۹

-۱۹۶۱۰۷ -۲۱۲۸۰۷ 

-۶۲۴۰۶ 

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۰

-۱۰۰۰۰۰

-۲۰۰۰۰۰

-۳۰۰۰۰۰

ال
د ری

یار
میل

صد
در
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امالک 
و مستغالت

اطالعات
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سایر
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ساختمانسهم ماشین آالت
۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

صد
در

سهمساختمانسهم ماشین آالت
۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

از مقایســه تشــکیل ســرمایه خالــص در برنامه هــای توســعه مشــاهده می شــود کــه تشــکیل ســرمایه خالــص در ماشــینآالت بعــد از ســال ۱۳۹۶ منفــی 
اســت. روند تشــکیل ســرمایه در ســاختمان نزولی اســت. از آنجایی که به صورت عمومی تولید نهایی (KP) نهاده ســرمایه ماشــینآالت بیش از نهاده 
ســرمایه ســاختمان اســت، موتــور رشــد و توســعه اقتصــاد، بیشــتر از درگاه ســرمایه گذاری در ماشــین آالت ایجــاد می شــود؛ در نتیجــه کاهــش قابــل توجــه 
در موجودی ســرمایه ماشــینآالت و تجهیزات تولید در ســالهای برنامه ششــم توســعه، تولید و رشــد اقتصادی آتی را به شــکل مضاعفی تحت تأثیر 
منفــی قــرار می دهــد. رونــد کاهشــی و نامطلــوب تشــکیل ســرمایه خالــص یــک تهدیــد بــرای اســتمرار رشــد شــاخص بهــره وری کل و رشــد اقتصــادی در 

شکل ۱۴
تشک یل سرمایه خالص 
ماشینآالت و ساختمان 
به قیمت ثابت

شکل ۱۵
ترک یب موجودی 
سرمایه بخشها
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۲۳

کشــور اســت. چراکه مســتهلک شــدن ســرمایه های فیزیکی منجر به کاهش بازده آن ها می شــود. شــکل ۱۵ ســهم موجودی ســرمایه ســال ۱۴۰۰ در کل 
اقتصــاد و بخشهــای اقتصــادی را نشــان میدهــد. ایــن شــکل نیــز گــواه ایــن موضــوع اســت کــه بخــش ســاختمان نزدیــک بــه ۷۸٪ موجــودی ســرمایه را در 

اقتصــاد ایــران بــه خــود اختصــاص داده و ســهم انــدک حــدود ۲۲٪ بــه بخــش ماشــین آالت تخصیــص یافتــه اســت.

۲-۳- تعمیق سرمایه؛ عامل رشد بهره وری نیروی کار
تعمیــق ســرمایه، بــه معنــای مجهــز کــردن نیــروی  کار بــه فناوری هــای ســخت و نــرم مورد نیاز اســت. تجربه بین المللی نشــان دهنده آن اســت که تعمیق 
ســرمایه در طــول زمــان نقــش چشــمگیری در افزایــش بهــره وری نیــروی  کار داشــته اســت؛ بهطــوری کــه بخــش قابــل توجهــی از رشــد اقتصــادی کشــورها 
مرهون انباشــت و تعمیق ســرمایه در اقتصاد بوده اســت. در شــکل ۱۶ تعمیق ســرمایه کل اقتصاد و بخشهای اقتصادی در ســالهای برنامه ششــم، 

برنامه ششــم توســعه و ۱۳۸۴-۱۴۰۰ ارائه شده اســت. 

تعمیق سرمایه در سال ۱۴۰۰ تعمیق سرمایه در برنامه ششم
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۵

۰

-۵

-۱۰

-۵

تعمیق سرمایه در بلند مدت

در ســال هــای برنامــه ششــم توســعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، تعمیــق ســرمایه عمدتــاً منفــی اســت. ایــن امــر مبیــن آن اســت کــه نه تنهــا تعمیــق 
ســرمایه موجبــات رشــد بهــره وری نیــروی  کار را فراهــم نکــرده بلکــه بهصــورت منفــی بــر رشــد بهــره وری نیــروی  کار و در نتیجــه رشــد 
اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی اثــر گذاشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر، تعمیــق ســرمایه در اقتصــاد ایــران بــه عنــوان یکــی از عوامــل رشــد 
بهــره وری نیــروی  کار بــه خوبــی عمــل نکــرده اســت. تعمیــق ســرمایه فقــط در بخشهــای کشــاورزی و حملونقــل و انبــارداری در همــه 
دورههای مورد بررســی (بلندمدت، برنامه ششــم و ســال ۱۴۰۰) مثبت اســت. با توجه به اینکه ســرمایه از دو قســمت ماشــینآالت 
و ســاختمان تشــکیل میشــود، تعمیــق ســرمایه را نیــز میتــوان بــه ایــن دو بخــش تقســیم کــرد. رونــد افزایشــی تعمیــق ســرمایه 
ماشــینآالت، نشــاندهنده بهبــود اســتفاده از ابزارهــای در اختیــار نیــروی  کار اســت کــه میتوانــد موجــب ارتقــای بهــره وری نیــروی  کار 

۱۶ شکل
تعم یق سرمایه 

بخشهای اقتصادی 
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شــود. در نتیجــه رونــد کاهشــی ایــن شــاخص می توانــد بــه کاهــش ظرفیــت مولــد نیــروی کار منجــر شــود. همچنیــن شــکاف منفــی بین 
تعمیــق ســرمایه ماشــینآالت و ســاختمان بیانگــر انتقــال ســرمایه بــه بخشهــای غیرمرتبــط بــا تولیــد اســت که در عمــل اثر خــود را در 

رشــد شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد و رشــد اقتصــادی نشــان می دهــد.

۲-۴- وضعیت اشتغال و کیفیت نیروی کار
رشــد اشــتغال اقتصــاد ایــران برحســب ســاعات اشــتغال و تعــداد شــاغالن، در برنامــه ششــم توســعه در شــکل ۱۷ نشــان داده شده اســت. 
رشــد نهــاده نیــروی کار در بخشهــای کشــاورزی، نفــت و گاز و اطالعــات و ارتباطــات، کاهنــده و در ســایر بخش هــا افزاینــده بــوده اســت. نکتــه 
جالــب توجــه در شــکل نامبــرده آن اســت کــه رشــد نهــاده نیــروی  کار بــر حســب تعــداد شــاغالن در بخشهــای نفــت و گاز، ســایر خدمــات و 

حملونقــل و انبــارداری تفــاوت معنــاداری بــا رشــد ایــن نهــاده بــر حســب نفــر ســاعت اشــتغال دارد.
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تعداد شاغالن

ساعات اشتغال

-۱

-۴/۲

۷/۸

۱/۳

۵/۹

۸/۹

۰/۷

۲/۵

۰/۳

-۰/۹
-۱/۵-۱/۲

-۰/۱ -۰/۱

-۱/۷

۸/۹

۱/۲

۵/۶

۷/۴

۲/۴
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-۲

-۴
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نیــروی  کار بهعنــوان یکــی از نهادههــای اولیــه تولیــد، بــر اســاس بــرآورد تعــداد افــراد شــاغل در اقتصــاد اندازهگیــری میشــود. در ایــن حالــت، 
کیفیــت نیــروی  کار در نظرگرفتــه نمیشــود. مهمتریــن مولفه هــای ســنجشپذیر نیــروی  کار ســطح تحصیــالت و میــزان تجربــه کاری فــرد در کار 
فعلــی اســت کــه ایــن دو، نماگرهایــی غیرمســتقیم بــرای دانــش و مهــارت نیــروی کار محســوب میشــوند. شــکل ۱۸ رونــد تحصیــالت و تجربــه 
نیــروی کار را در ســالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۰ نشــان میدهــد. مطابــق ایــن شــکل، رونــد ســالهای تحصیــل شــاغالن اقتصــاد ایــران صعــودی اســت. 

ســابقه در کار فعلــی بیانگــر تجربــه فــرد شــاغل در شــغل فعلــی اســت. رونــد ایــن شــاخص در ســالهای مــورد بررســی صعــودی اســت.

۱۷ شکل
رشد  ساعات 
اشتغال و تعداد 
شاغالن بخشهای 
اقتصادی
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۲۵

۱۳۹۶

۱۰/۹۷

۸/۸۱

۱۰/۸۶
۱۰/۸

۱۱/۲۹
۱۱/۵۱

۹/۰۶ ۹/۱۴ ۹/۲۳
۹/۳۹

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

سال های تحصیل

سابقه کار فعلی

۱۱

۱۰

۹

۲-۵- درآمد سرانه
ســه عامــل افزایــش کیفیــت نیــروی کار، تعمیــق ســرمایه و بهــرهوری کل عوامــل تولیــد، عوامــل اصلــی اثرگــذار بــر رشــد بهــره وری نیــروی کار هســتند. شــکل ۱۹

ســهم هــر یــک از ایــن عوامــل را در رشــد درآمــد ســرانه در ســال ۱۴۰۰، برنامــه ششــم توســعه و بــازه ۱۳۸۵-۱۴۰۰ نشــان میدهــد.

۱۴۰۰ برنامه ششم ۱۳۸۴-۱۴۰۰

صد
در مولفه تعمیق سرمایه

TFP

مولفه بازارکار

رشد درآمد سرانه
۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۰

-۱

-۲

همانطــور کــه شــکل ۱۹ نشــان میدهــد نقــش بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در رشــد درآمــد ســرانه از ســال ۱۳۸۴ تــا ۱۴۰۰ کاهنــده اســت. 
مولفههــای بــازار کار و تعمیــق ســرمایه نیــز در برنامــه ششــم توســعه موجــب کاهــش درآمــد ســرانه شــدهاند. طبــق شــکل رشــد بهــرهوری 
نیــروی کار کل اقتصــاد در ســال ۱۴۰۰ و برنامــه ششــم توســعه برابــر بــا  ۰/۵ درصــد اســت. در ایــن زمانهــا، رشــد بهــرهوری کل عوامــل 
تولیــد، مثبــت و مقــدار تعمیــق ســرمایه بــه علــت کاهــش ســطح ســرمایه گــذاری در کشــور منفــی اســت. بنابرایــن در ســال ۱۴۰۰ و برنامه 
ششــم توســعه، بهرهوری کل عوامل تولید ســبب رشــد بهرهوری نیرویکار کل اقتصاد و تعمیق ســرمایه موجب کاهش رشــد بهرهوری 

نیــرویکار کل اقتصــاد شده اســت. 

۱۹ شکل
سهم هر یک از 
عوامل در رشد 

درآمد سرانه

۱۸ شکل
کیفی ت شاغالن 

اقتصاد



ســامانه آینــه بهــره وری، نمایــش 
گرافیکــی از مهمتریــن آمــار و اطالعات 
ســطوح  در  بهــره وری  موجــود 
شــرکت های  ملــی،  بین المللــی، 
دولتــی و بخــش عمومــی اســت. 
ــبورد،  ــن داش ــتاورد ای ــن دس مهمتری
نمایــش وضعیــت موجــود بهــره وری 
ــیدن  ــرای رس ــف ب ــطوح مختل در س
ــت.  ــره وری اس ــداف کالن به ــه اه ب
بخــش  چهــار  در  داشــبورد  ایــن 

ــت: ــده اس ــی ش طراح

آینــه بهــره وری شــرکت های دولتــی وضعیــت نهاده هــای نیــروی کار و مصــارف 
واســطه و رشــد بهــره وری را درشــرکت های دولتــی و در مقایســه بــا بخــش مربوطــه 

ــد. ــان می ده نش
ــتگا ه های  ــی دس ــرد کل ــان دهنده ی عملک ــی نش ــش عموم ــره وری بخ ــه به آین
اجرایــی در اســتقرار چرخــه بهــره وری، بــر اســاس گام هــای راهنمــای اجرایــی مــاده 

ــد. ــعه می باش ــم توس ــه شش ــون برنام ۵ قان

(سبا)



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۷

مقایسه بین المللی



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۸

در ایــن بخــش ســعی می شــود بــا تکیــه بــر آمــار و اطالعــات بین المللــی و بــه طــور خــاص گزارشــات ســازمان بهــره وری آســیایی تصویــری 
شــفاف از وضعیــت بهــره وری جمهــوری اســالمی ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها ارائــه شــود. نکتــه قابــل توجــه در ایــن مقایســه ایــن 
اســت کــه بــا توجــه بــه تأخیــر در جمــع آوری اطالعــات از کشــورهای مختلــف و جمع بندی و محاســبات آن ها در ســازمان های بین المللی، 
اطالعــات ارائــه شــده در ایــن بخــش تــا ســال ۲۰۲۰ گــزارش شــده و ایــن در حالــی اســت کــه اطالعــات ارائــه شــده در بخش هــای دیگــر 

گــزارش حداقــل یک ســال به روز تــر اســت. 

۳-۱- مقایسه بهره وری نیروی کار و سهم آن در تولید ناخالص داخلی سرانه
تجربیــات بینالمللــی نشــان میدهــد کــه بخــش عمــده درآمــد ســرانه و رشــد اقتصــادی ایجادشــده در کشــورهای پیشــرفته حاصــل 
افزایــش بهــره وری نیــروی  کار آنهــا اســت. شــکل ۲۰ نشــاندهنده ســهم ســاالنه بهــرهوری نیــروی کار کشــورها در رشــد درآمــد ســرانه آنهــا 
طــی ســالهای ۲۰۱۰-۲۰۲۰ اســت. همان طــور کــه در شــکل زیــر مشــاهده می شــود رونــد بلندمــدت رشــد بهــره وری نیــروی کار در ایــران 

منفــی اســت و نســبت بــه کشــورهای پیشــرو ماننــد چیــن فاصلــه قابــل توجهــی دارد. منفــی اســت و نســبت بــه کشــورهای پیشــرو ماننــد چیــن فاصلــه قابــل توجهــی دارد. 

بهکارگیــری نیــروی  کار یکــی از عوامــل موثــر بــر رشــد درآمــد ســرانه اســت. شــکل ۲۱ مشــارکت اقتصــادی (نســبت تعــداد شــاغالن بــه 
ــی و آســیایی در  ــن نســبت در کشــورهای اروپای ــف را در ســالهای ۱۹۷۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ نشــان میدهــد. ای جمعیــت) کشــورهای مختل
ســال ۲۰۲۰ بــه ترتیــب ۴۷ و ۴۵ درصــد بــوده؛ در حالیکــه ایــن نســبت در ایــران علی رغــم رشــد دو درصــدی در ســال ۲۰۲۰ بــه ۲۸ درصــد 
رســیده کــه کمتریــن میــزان نســبت مذکــور در میــان کشــورهای مــورد بررســی اســت. بــه نظــر میرســد در بیــن عوامــل اشــاره شــده،  

شکل ۲۰
سهم ر شد بهرهوری 
نیروی کار در رشد 
درآمد سرانه در 
سال های ۲۰۱۰-۲۰۲۰ با 
  ۲۰۱۷ PPP استفاده از

GCC: شورای همکاری خلیج فارس
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سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۲۹

فقــدان مشــاغل مولــد در اقتصــاد ایــران کــه ناشــی از پاییــن 
بــودن رشــد اقتصــادی کشــور اســت یکــی از علتهــای 
ــار  ــران باشــد. در کن ــودن ایــن نســبت در ای اصلــی پاییــن ب
ایــن موضــوع ارتقــای فرهنــگ تــالش و کار در خانواده هــای 
ایرانــی نیــز می توانــد یــک عامــل موثــر دیگــر بــرای افزایــش 

نســبت شــاغالن بــه جمعیــت باشــد. 
همانطور که در شــکل ۲۰ اشــاره شــد، رشــد بهره وری نیروی 
کار عامــل اصلــی رشــد درآمــد ســرانه محســوب می شــود. 
در شــکل ۲۲، رشــد بهــره وری نیــروی کار بــه عوامــل تشــکیل 
تعمیــق  تولیــد،  بهــره روی کل عوامــل  یعنــی  آن  دهنــده 
ــاوری  ــر فن ــق ســرمایه غی ــاوری اطالعــات، تعمی ســرمایه فن
اطالعــات و ارتقــای کیفیــت نیــروی کار تجزیــه شده اســت. 
در بســیاری از کشــورها بــه ویــژه در حــال توســعه از جملــه 
ــاوری  ــر فن ــه تعمیــق ســرمایه غی ــن ســهم ب ــران عمــده ای ای
اطالعــات اختصــاص دارد. البتــه بایــد توجــه داشــت که این 
عوامــل مســتقل از هــم عمــل نکــرده و در بلندمــدت همــه 
ــر ایــن  آن هــا متاثــر از بهــره وری کل عوامــل تولیــد بــوده و ب

شــاخص نیــز اثرگــذار خواهنــد بــود. 

۲۱ شکل
اقتصادی  مشارکت 

کشورها در سال های 
۱۹۷۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰
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۲۲ شکل
عوامل ر شد بهره وری 
نیروی کار در سال های 
۲۰۲۰-۲۰۰۰
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۳-۲-مقایسه بهره وری نیروی کار به ازای هر 
فرد شاغل و هر ساعت اشتغال

ســطوح  بین کشــوری  مقایســه   ۲۳ شــکل 
بهــره وری نیــروی کار بــرای هــر فــرد شــاغل در 
ســال ۲۰۲۰ را کــه بــه صــورت تولیــد ناخالــص 
داخلــی هــر شــخص شــاغل بــه دالر آمریــکا 
شده اســت،  اندازه گیــری   ۲۰۲۰ ســال  در 
نمایــش می دهــد. در ایــن معیــار، ســنگاپور 
بــا ۱۵۰،۳۰۰ دالر، ۹ درصــد باالتــر از ایــاالت 
عنــوان  بــه  (۱۳۷،۵۰۰ دالر)  آمریــکا  متحــده 

کشــور پیشــرو معرفــی شده اســت. 
 ترکیــه، کــره و ژاپــن بــا بیــش از ۷۵،۰۰۰ دالر 
در رتبــه بعــدی قــرار گرفتــه و بــه طــور نســبی 
شــاخص این دو کشــور ۳۴ تا ۴۴ درصد کمتر 
از ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده  اســت. ایــران 
و مالــزی بــا حــدود ۵۰ هــزار دالر بــه دنبــال 
آن هــا هســتند. در ایــن شــاخص وضعیــت 
جایــگاه ایــران باالتــر از مالــزی و پایین تــر ژاپــن 
بررســی  مــورد  کشــورهای  از  بســیاری  از  و 

مطلوب تــر اســت. 
شــایان ذکــر اســت کــه ایــران کمتریــن نــرخ 
اشــتغال را در آســیا دارد کــه عملکــرد باالتــری 
از  پــس  داراســت.  کار  نیــروی  بهــره وری  در 
آن، بســیاری از کشــورهای آســیایی بــا ســطح 
درصــد،   ۲۵ از  کمتــر  کار  نیــروی  بهــره وری 
پایین تــر  هســتند. ایــن امــر میانگیــن عملکــرد 
را بــه ۲۱ درصــد بــرای قــاره آســیا، ۲۱ درصــد 
کشــورهای  اتحادیــه  اصلــی  اعضــای  بــرای 
جنــوب شــرق آســیا (ASEAN۶) و ۹ درصــد 
بــرای کشــورهای کامبــوج، الئــوس، میانمــار و 
ویتنــام (CLMV) کاهــش داد. چیــن و هنــد در 
ســال ۲۰۲۰ بــا ســطح بهــره وری بــه ترتیــب ۲۱

۲۳ شکل
سطح به ره  وری 

نیروی کار به ازای هر 
GDP به ازای  نفر-

هر نفر در سال ۲۰۲۰، 
PPP با استفاده از
۲۰۱۷، سال مرجع

۲۰۲۰

ســطوح  بین کشــوری  مقایســه   
بهــره وری نیــروی کار بــرای هــر فــرد شــاغل در 
 را کــه بــه صــورت تولیــد ناخالــص 
داخلــی هــر شــخص شــاغل بــه دالر آمریــکا 
شده اســت،  اندازه گیــری   
نمایــش می دهــد. در ایــن معیــار، ســنگاپور 
 درصــد باالتــر از ایــاالت 
عنــوان  بــه   

 دالر 
در رتبــه بعــدی قــرار گرفتــه و بــه طــور نســبی 
 درصد کمتر 
از ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده  اســت. ایــران 
 هــزار دالر بــه دنبــال 
آن هــا هســتند. در ایــن شــاخص وضعیــت 
جایــگاه ایــران باالتــر از مالــزی و پایین تــر ژاپــن 
بررســی  مــورد  کشــورهای  از  بســیاری  از  و 

شــایان ذکــر اســت کــه ایــران کمتریــن نــرخ 
اشــتغال را در آســیا دارد کــه عملکــرد باالتــری 
از  پــس  داراســت.  کار  نیــروی  بهــره وری  در 
آن، بســیاری از کشــورهای آســیایی بــا ســطح 
درصــد،   
پایین تــر  هســتند. ایــن امــر میانگیــن عملکــرد 
 درصــد 
کشــورهای  اتحادیــه  اصلــی  اعضــای  بــرای 
 درصــد 
بــرای کشــورهای کامبــوج، الئــوس، میانمــار و 
 کاهــش داد. چیــن و هنــد در 
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درصــد و ۱۱ درصــد از ســطح تولیــد ایــاالت متحــده آمریــکا، افزایشــی تدریجــی را تجربــه کرده انــد (شــکل ۲۴).

شکل ۲۴
شکاف بهره  وری 
نیروی کار به ازای 
هر فرد شاغل و 
ساعت، نسبت 
به ایاالت متحده-
شاخص های تولید 
ناخالص داخلی به 
ازای هر فرد شاغل 
و ساعت اشتغال 
در سال ۲۰۲۰
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 شــکل ۲۵ نشــان دهنده آن اســت کــه وضعیــت کشــورهای آســیایی از نظــر عملکــرد بهــره وری بــه ازای هــر ســاعت اشــتغال در مقایســه بــا 
کشــور ژاپــن چگونــه اســت. در ایــن شــکل مســیر بلندمــدت بهــره وری نیــروی کار بــه ازای هــر ســاعت اشــتغال در ژاپــن بــرای ســال های ۱۸۸۵

تــا ۲۰۲۰ در امتــداد خــط ســبز ترســیم شــده  اســت (ســطح ژاپــن در ســال ۲۰۲۰ معــادل ۱٫۰ تنظیــم  شده اســت). ســطح بهــره وری نســبی 
ســاعتی کشــورها در برابــر ژاپــن در ســال ۲۰۲۰ ســپس در برابــر رشــد ژاپــن نیــز بــه صــورت دایــره ای ترســیم شده اســت.

وضعیت بهره وری نیروی کار در اکثر کشــورهای آســیایی در بین دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ در ســطح ژاپن برآورد شــده اند و این ســطح 
بــرای ایــران در حــدود ســال ۱۹۸۵ ژاپــن ارزیابــی شده اســت کــه ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت اگــر بتــوان رشــد بهــره وری بلندمــدت شــبیه بــه 

۲۵ شکل
مقایسه بهره وری 

نیروی کار کشورهای 
آسیایی در قیاس با 
بهره وری نیروی کار 
ژاپن طی سال های 

۲۰۲۰ - ۱۸۸۰
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ژاپــن را، به طــور متوســط ســاالنه ۲/۷ درصــد، مدیریــت نمــود، 
نزدیــک بــه ۴۰ ســال طــول می کشــد تــا بــا موقعیــت کنونــی، 

به وضعیت کشــورهای پیشــرو آســیایی برســیم.

۳-۳- مقایسه بهره وری کل عوامل تولید

شــاخص بهــره وری نیــروی کار کــه در بخش هــای قبلــی 
بهــره وری  یــک معیــار  تنهــا  قــرار گرفــت،  مــورد بحــث 
تک عاملــی اســت و چشــم انداز کاملــی از بهــره وری ارائــه 
نمی دهــد. مثــالً در اقتصادهــای پرجمعیــت آســیایی کــه 
ــد، فرآیندهــا و  ــی دارن ــروی کار کم مهــارت نســبتاً فراوان نی
نظــام کاری ممکــن اســت اغلــب بــرای اســتفاده از ایــن 
نیــروی کار طــوری ســازماندهی شــوند کــه ســعی شــود 
حداکثــر خروجــی ممکــن را از نیــروی کار دریافــت نمــود.
در صــورت وجــود منابــع فــراوان و نســبتاً ارزان، نتیجــه 
ــا  ایــن خواهــد بــود کــه روش انجــام کار انتخاب شــده ب
مهــارت کــم نیــروی کار یکپارچــه شــده و بــا ســرمایه کــم 
همــراه خواهــد بــود و خــود را در بهــره وری پاییــن نیــروی 
کار و بهــره وری ســرمایه بــاال آشــکار می نمایــد. بنابرایــن 
«تولیــد  تولیــد  عوامــل  کل  بهــره وری  اقتصاددانــان، 
ــی»  ــه ازای واحــد نهاده هــای ترکیب ــی ب ــص داخل ناخال
را بــرای تعییــن کارایــی کلــی تولیــد یــک کشــور مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار می دهنــد.
پایــگاه داده بهــره وری ســازمان بهــره وری آســیایی۱ در ســال 
آســیایی  کشــور   ۲۵ بــرای  اطالعاتــی  حســاب های   ،۲۰۲۲
را ایجــاد کــرده تــا رشــد اقتصــادی هــر کشــور را بــه تعمیــق 
ســرمایه در خدمــات فنــاوری اطالعــات و تعمیــق ســرمایه در 
خدمــات غیــر فنــاوری اطالعــات، ســاعات کار، کیفیــت نیــروی 

کار و بهــره وری کل عوامــل تجزیــه  کنــد. 
مقایســه بین کشــوری رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد بــرای 
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۲۶ شکل
مقایسه رشد 
بهره وری کل عوامل 
تولید در برخی از 
کشورها 

درصد
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آســیا و ایــاالت متحــده آمریــکا در دهــه اخیــر ۲۰۱۰-۲۰۲۰، در مقایســه بــا ســال ۲۰۰۵ هــر پنــج ســال یکبــار رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد 
بــا تمرکــز بــر ســال های اخیــر نشــان داده اســت. وضعیــت رشــد شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد در ایــران در بــازه زمانــی ۲۰۱۰-۲۰۰۵ برابــر 

-۲۰۲۰ بــه مقــدار ۰/۵- رســیده اســت. ۲/۱، در بــازه زمانــی ۲۰۱۵-۲۰۱۰ بــا کاهــش شــدید بــه میــزان ۳/۱- و در بــازه زمانــی ۲۰۱۵

۲۷ شکل
TFP روند شاخص

در ۵۰ سال گذشته 
برای ۲۵ کشور  

آسیایی
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شــکل ۲۷ روندهــای شــاخص TFP در ۵۰ ســال گذشــته را بــرای ۲۵ کشــور آســیایی مقایســه می کنــد. رشــد TFP در بلندمــدت دامنــه 
وســیعی دارد. در حالــی کــه تایــوان بیــش از ســه برابــر (۳٫۳ برابــر)، هنگ کنــگ و کــره بیــش از دو برابــر (بــه ترتیــب ۲٫۲ برابــر و ۱٫۹ برابــر)، 

ســنگاپور حــدود ۱/۵ برابــر بهبــود یافتــه اســت. 
شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد در ۱۰ کشــور آســیایی در نیــم قــرن گذشــته بهبــود نیافتــه در حالــی کــه در ایــران ایــن شــاخص در 
۵۰ ســال گذشــته تنهــا ۱۱ درصــد رشــد داشــته اســت بــا توجــه بــه ایــن دوره زمانــی و بررســی در کنــار ســایر کشــورها، مناســب ارزیابــی 

نمی شــود.



وضعیت بهره وری در دستگاه های اجرایی ملی و استانیوضعیت بهره وری در دستگاه های اجرایی ملی و استانی
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۴-۱-چرخه بهره وری 
 نقــش دســتگاه های دولتــی در ارتقــای بهــره وری در ســطح ملــی نقشــی بی بدیــل و محــوری اســت؛ چراکــه ایــن دســتگاه ها عــالوه بــر خلــق 
ارزش از طریــق ارائــه خدمــات بــه مــردم، کســب وکارها و ســایر دســتگاه های دولتــی، بــا فراهــم کــردن زیرســاخت ها و بســترهای بنیادیــن بــر 
کمیــت و کیفیــت کاال و خدمــت در بخــش خصوصــی و تعاونــی نیــز تأثیرگذارنــد. بهره وری در دســتگاه های عمومی به معنای به کارگیری 
ترکیــب موثــر منابــع بــه منظــور افزایــش کارایــی و اثربخشــی تحقــق مأموریــت اســت. دســتیابی بــه ایــن مهــم از طریــق نهادینه ســازی 
یــک فرآینــد تمریــن و تکــرار مســتمر و  یادگیرنــده کــه بــه تدریــج بلــوغ می یابــد، حاصــل می شــود. ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بــا مدنظــر 
قــرار دادن مطالــب فوق الذکــر بــه عنــوان نهــاد متولــی تنظیم گــری در حــوزه بهــره وری، همــواره ســعی در ارائــه پیشــنهادات سیاســتی بــرای 
ارتقــای بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی و اســتقرار چارچــوب اثربخــش تنظیم گــری بــرای جاری ســازی ایــن سیاســت ها داشــته اســت. 

موضوع ارتقای بهره وری همواره در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاســت های کلی اصالح نظام اداری، برنامه جامع بهره وری 
کشــور و قوانیــن پنجســاله برنامــه توســعه اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی (برنامــه چهــارم، پنجــم و ششــم) مــورد توجــه بوده اســت. در 
بنــد «الــف» مــاده (۵) قانــون برنامــه ششــم توســعه دســتگاه های اجرایــی موظــف بــه اســتقرار چرخــه بهــره وری در مجموعــه و واحدهــای 
تحــت پوشــش خــود شــدند. راهنمــای اجرایــی ایــن بنــد از قانــون کــه بــه پیشــنهاد مراحــل اســتقرار چرخــه بهــره وری می پــردازد در تاریــخ 
یکــم آبــان مــاه ۱۳۹۷ بــه پیشــنهاد ســازمان ملــی بهــره وری ایــران از ســوی ســازمان اداری و استخدامی کشــور بــه دســتگاه های اجرایــی 
کشــور ابــالغ شــد. در ایــن راهنمــای اجرایــی، تکالیــف قانونــی، مــدل مفهومــی و اجرایــی چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی تشــریح 
و نحــوه اســتقرار ایــن چرخــه در قالــب ده گام، بــا بهرهگیــری از رویکــرد «مسئله شناســی» و «بهبــود مســتمر» مســیری موثــر بــرای ارتقای 
بهــره وری در اختیــار دســتگاه های اجرایــی قــرار می دهــد. ایــن بنــد از قانــون توســعه ششــم در قوانیــن بودجــه ســنواتی ســال های ۱۳۹۹، 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مــورد تاکیــد قــرار گرفــت. در ســال ۱۴۰۱، جــزء (۱) بنــد «و» تبصــره (۱۸) مــاده واحــده قانــون بودجــه بــه ایــن مهــم پرداخــت. بــا 

گذشــت ســه ســال از الــزام اســتقرار چرخــه بهــره وری در قوانیــن بودجــه، شــاهد پذیــرش ایــن مفهــوم از ســوی دســتگاه های اجرایــی ملــی و 
اســتانی و همراهــی و فعالیــت بیــش از پیــش کمیته هــای بهــره وری در ایــن خصــوص هســتیم. در شــکل ۲۸ بــه اختصــار گام های اســتقرار 

چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی نمایــش داده شده اســت.  
بــه منظــور افزایــش اثربخشــی اســتقرار چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی در ســال جــاری، ســازمان ملــی بهــره وری ایــران در قالــب 
تدویــن آئین نامــه اجرایــی بنــد (و) تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۱ ابتــکارات جدیــدی را بــه قواعــد قبلــی تنظیم گــری خــود افــزود. مهم تریــن 
این ابتکارات شــامل (۱) برنامه توانمندســازی متولیان بهره وری دســتگاه های اجرایی، (۲) بازنگری دســتورالعمل های ســنجش بهره وری 
شــرکت های دولتــی و نظام نامــه کمیتــه بهــره وری دســتگاه های اجرایــی، (۳) اجــرای بازدیدهــای میدانــی دســتگاهی و اســتانی بــرای تبییــن 

و آسیب شناســی موضوعــات مرتبــط بــا بهــروری و (۳) جریان ســازی نــوآوری بهــره ور بــوده اســت. 

سازمان ملی بهره وری 
ایران همواره سعی دارد 
با بهره گیری از رویکرد 
«مسئله شناسی» 
و «بهبود مستمر» 
مسیری موثر برای 
ارتقای بهره وری در 
اختیار دستگاه های 
اجرایی قرار دهد 
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در حوزه توانمندســازی متولیان بهره وری در دســتگاه های اجرایی ملی و اســتانی یک برنامه فشــرده در ســال جاری به شــرح 
جدول ۱ با حضور مشــاوران و اســاتید صاحب نظر به اجرا رســید که کمک زیادی به افزایش کیفیت و اثربخشــی اســتقرار 
چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی کــرد. در مجمــوع در برنامــه توانمندســازی ســال ۱۴۰۱ بیــش از ۱۴ هــزار نفــر- ســاعت 
خدمــات توانمندســازی بــه دســتگاه های اجرایــی ارائــه شــد کــه مکملــی مناســب بــرای دوره هــای توانمندســازی بین المللــی 

ســازمان بهــره وری آســیایی بــوده اســت. 

دوره توانمندسازی
تعداد

 استان- دستگاه
کل تعداد

شرکت کنندگان
نفر-ساعت

تعداد قبولی در آزمون پایانی
(ویژه حضوری)

میانگین نمرات
(از ١٠ نمره)

میانگین اثربخشی 
(درصد)

2879863841027/7578دوره توانمندسازی مقدماتی استان ها
650630361437/0692دوره توانمندسازی تکمیلی استان ها
1162449922486/8583دوره توانمندسازی دستگاه های اجرایی

451928144124937/2284جمع

۲۸ شکل
گام های استقر ار 
چرخه بهره وری

۱ جدول
وضعیت برگزاری

دوره های توانمندسازی
متولیان بهره وری

دستگاه های اجرایی
ملی و استانی



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۰

نــوآوری از پیشــران های اصلــی ارتقــای بهــره وری اســت کــه تجربــه بین المللــی اهمیــت آن را مــورد تصدیــق قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه نام گــذاری 
ســال ۱۴۰۱ به نام ســال «تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال  آفرین»  ســازمان ملی بهره وری جریان ســازی نوآوری بهره ور را در دســتور کار قرار داد. 
«نوآوری بهره ور» نوعی از نوآوری اســت که در شــرایط کمیابی و محدودیت منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآیند یا الگوی کســب وکار، 
بــه منظــور پاســخ بــه نیازهــای اساســی جامعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و موجــب ارتقــای بهره وری می شــود. بــه موجب آئین نامــه اجرایی بند 
(و) تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۱، دســتگاه های اجرایــی مکلــف شــده اند بخشــی از برنامه هــای ارتقــای بهــره وری خــود را معطــوف بــه مفهــوم 
«نــوآوری بهــره ور» تدویــن و اجــرا کننــد. بــه طــور مشــخص در ســه حــوزه حمــل و نقــل، کشــاورزی و انــرژی سلســله رویدادهــای نــوآوری بهــره ور 
بــا همــکاری ســازمان ملــی بهــره وری، معاونــت علمــی، فنــاوری ریاســت جمهــوری، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت راه و شهرســازی و وزارت نیــرو و همــکاری اســتان های مازنــدران، یــزد و خوزســتان بــه منظــور حــل مســائل نابهــره وری ســه حــوزه مذکــور بــا 

اســتفاده از تــوان نخبــگان، شــرکت های دانش بنیــان و نوآفرین هــا در ســال ۱۴۰۱ بــه اجــرا گذاشــته شــده و در جریــان اســت. 

۴-۲- بررسی میزان پیشرفت استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی ملی
شــکل ۲۹ میــزان اســتقرار چرخــه  بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی ملــی تــا پایــان بهمــن مــاه ۱۴۰۱ را نمایــش می دهــد و میــزان پیشــرفت 
اســتقرار چرخــه مدیریــت بهــره وری در ۲۶ دســتگاه ملــی مشــخص شده اســت. همچــون ســال گذشــته وزارت نیــرو از بیــن ۲۶ دســتگاه 
ملــی بهتریــن عملکــرد را از خــود بــروز داده اســت و ۱۳ دســتگاه از بیــن ۲۶ دســتگاه نیــز میــزان پیشــرفتی بیــش از ۵۰ درصــد داشــته اند. 
متأســفانه پنج دســتگاه ملی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری، وزارت دفاع پشــتیبانی نیروهای مســلح، 
ــوب محســوب  ــر از ده درصــد داشــته اند کــه عملکــرد نامطل ــاد شــهید و امــور ایثارگــران پیشــرفتی کمت ــرورش و بنی وزارت آمــوزش و پ
می شــود. بــه طــور متوســط تــا پایــان بهمــن مــاه ۱۴۰۱، میانگیــن میــزان پیشــرفت اســتقرار چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی ملــی 

حــدود ۴۰ درصــد بــوده اســت. همچنیــن ۲۶ دســتگاه  دارای برنامــه ارتقــای بهــره وری مصــوب ســازمان ملــی بهــره وری ایــران هســتند.

۲۹ شکل
عملکرد دستگاه های 
اجرایی در استقرار چرخه 
بهره وری تا پایان بهمن 
ماه سال ۱۴۰۱

صد
در



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۱

مطابــق برنامه ریــزی انجام شــده، دوره هــای توانمندســازی متولیــان بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی ملــی به منظور افزایش دانــش و مهارت متولیان 
در اســتقرار چرخــه بهــره وری در ۱۱ دســتگاه ملــی تــا پایــان دی مــاه ۱۴۰۱ بــه اجــرا درآمــده اســت کــه در شــکل ۳۰ اطالعــات بــه تفکیــک دســتگاه های 

مربوطــه گــزارش شده اســت.  

۳۰ ش کل
دوره هایتوانمندسازی 

متولیان بهره وری در 
دستگاه های اجرایی 

ملی



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۲

۴-۳- وضعیت استقرار چرخه بهره وری در استان ها
شــکل ۳۱ اهتمــام اســتان ها در پیشــبرد وظایــف قانونــی ذیــل آیین نامــه بنــد (و) تبصــره (۱۸) را در ســال ۱۴۰۱ و میــزان اســتقرار چرخــه 
بهره وری را نشــان می دهد. از جمله معیارهایی که در رتبه بندی اســتان ها مورد توجه قرار داشــته اســت می توان به تشــکیل جلســات 
شــورای راهبــری اســتان بــا موضــوع بهــره وری، تعریــف برنامــه در دســتگاه های اجرایــی اســتانی فاقد برش ملی، تعریف شــاخص بهره وری 
اســتان، نــرخ قبولــی شــرکت کنندگان در دوره هــای آموزشــی ســازمان، ارســال بــه موقــع گــزارش پیشــرفت اقدامــات مصــوب  در قالــب 

اســتقرار چرخــه بهــره وری و حفــظ تعامــالت شایســته بــا ســازمان اشــاره کــرد.
اســتان خراســان جنوبــی کــه در ســال گذشــته بــا فاصلــه رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داد، در ســال جــاری بــا بهبــود تالش هــای ســایر 
اســتان ها بــا فاصلــه کمــی از اســتان کرمــان همچنــان در جایــگاه نخســت قــرار دارد. همچنیــن ۱۶ اســتان توانســته اند تــا پایــان دی مــاه بــه 
میــزان پیشــرفت بیــش از ۴۰٪ در انجــام تکالیــف قانونــی و اســتقرار چرخــه بهــره وری دســت یابنــد کــه برنامــه  ارتقــای بهــره وری ۱۲ اســتان 

نیــز بــه تصویــب ایــن ســازمان رســیده  اســت.

در راســتای اجرایی شــدن آیین نامــه بنــد «و» تبصــره ۱۸ قانــون برنامــه و بودجــه ســال ۱۴۰۱، دوره هــای توانمندســازی متولیــان بهــره وری در 
ســطح اســتان ها در دو ســطح مقدماتــی و تکمیلــی بــه اجــرا رســیده اســت کــه شــرح آن در جــدول ۲ گــزارش شده اســت. 

۳۱ شکل
عملکرداستان های  
کشور در انجام  تکالیف 
قانونی تا پایان بهمن 
ماه ۱۴۰۱

صد
در



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۳

نفر- ساعتکل شرکت کنندگانمیانگین اثربخشی دورهقبولی در آزمون پایانی شرکت کننده حضوریاستان های مدعواستان محل برگزارینوع دوره

مقدماتی

فارس

91فارس

٪681371096
30کهگیلویه و بویر احمد

00خوزستان
52بوشهر

تهران

82تهران

٪8192736
31گیالن
30قزوین

52مازندران
33البرز

زنجان

66زنجان

٪911851480
00آذربایجان شرقی
135آذربایجان غربی

165اردبیل

قم

1611قم

٪651251000
255مرکزی

22اصفهان

22چهارمحال و بختیاری

یزد

3116یزد

٪781351080
22کرمان

00سیستان و بلوچستان

22هرمزگان

خراسان رضوی

2924خراسان رضوی

٪87124992
22سمنان

44خراسان شمالی
33خراسان جنوبی

22گلستان

تکمیلی

1651320-16539-مازندران
35288-3636-لرستان
921791432٪17968-فارس

50400----خراسان شمالی
40320----همدان

36288----آذربایجان شرقی
80130410432٪628245مجموع

جدول ۲
وضعیت برگزاری 

دوره های توانمندسازی 
متولیان بهره وری در 

استان ها



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۴

۴-۴- تحلیل وضعیت بهره وری در شرکت های دولتی
شــرکت های دولتــی از پیشــران های توســعه اقتصــاد ملــی بــه حســاب می آینــد. ایــن نهادهــای اقتصــادی بــا توجــه بــه ماهیــت و ســاختار حقوقــی خــود 
بــه عنــوان بــازوی دولــت، بــرای پیگیــری برخــی اهــداف عمومــی و توســعه ای کــه در محیــط تجــاری و رقابتــی بــه صــورت ایفــای نقــش فعاالنــه (نســبت بــه 
ســازمان های عمومی غیرشــرکتی) قابــل ارائــه هســتند، فعالیــت می کننــد. شــرکت های دولتــی بــه صــورت مســتقیم (از طریق تولیــد و عرضــه کاال و خدمات)
و غیرمســتقیم (از طریــق فراهم کــردن زیرســاخت های ســخت و نــرم بــرای فعالیــت اقتصــادی بخــش خصوصــی)، ســهم مهمــی در اقتصــاد ملــی دارنــد. بــا 
این حــال، پاییــن بــودن بهــره وری ایــن شــرکت ها در مقایســه بــا بخــش خصوصــی یکــی از دغدغه هــای همیشــگی در کشــور بــوده اســت. بــر ایــن اســاس 
موضــوع ارزیابــی و ارتقــای عملکــرد و بهــره وری شــرکت های دولتــی و اتصــال آن بــه نظــام جبــران خدمــات اعضــای هیــأت مدیــره بــه پیشــنهاد ســازمان ملــی 
بهره وری ایران در ادوار مختلف بودجه ســاالنه کشــور و به طور خاص در بند «و» تبصره بهره وری ایران در ادوار مختلف بودجه ســاالنه کشــور و به طور خاص در بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کشــور مورد توجه قرار گرفته اســت. 

عــالوه  بــر آن، بــا اســتناد بــه بنــد قانونــی یادشــده پرداخــت هرگونــه پــاداش ســاالنه بــه اعضــای هیأت مدیــره و مدیــران ایــن شــرکت ها، 
صرفاً بر اســاس شــاخصهای بهره وری و تأیید ســازمان های برنامه و بودجه کشــور و اداری و اســتخدامی کشــور قابل اقدام اســت 
کــه بــر ایــن اســاس مجــوز پرداخــت پــاداش پــس از بررســی گــزارش حاضــر توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور ابــالغ می شــود. در راســتای انجــام تکالیــف قانونــی مرتبــط بــا ارزیابــی بهــرهوری شــرکت های دولتــی، ســازمان ملــی 
بهــرهوری ایــران در خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۱ آئیننامــه اجرایــی بنــد (و) تبصــره ۱۸ مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور 

ش کل ۳۲
تعداد شرکت های 
دولتی مشمول 
ارزیابی بهره وری



سیـمای بهـره وری ایــران۱۴۰۱

۴۵

را بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســاند و ابــالغ کــرد. شــکل ۳۲ تعــداد شــرکت های دولتــی مشــمول ارزیابــی بهــره وری را بــه تفکیــک 
دســتگاه اجرایــی متولــی نشــان می دهــد.

در ایــن راســتا ســازمان ملــی بهــرهوری پــس از ابــالغ شــیوه نامه ارزیابــی بهــره وری شــرکت های دولتــی، اقــدام بــه تشــکیل جلســات 
هماهنگــی، ابــالغ قالــب اطالعاتــی مختــص هــر شــرکت و دریافــت اطالعــات مــورد نظــر از شــرکتهای دولتــی کــرد. پــس از دریافــت 
اطالعــات نهایــی از شــرکت ها و اطمینــان از صحــت داده و اطالعــات ارائــه شــده، ســنجش کارایــی و اثربخشــی شــرکت ها در قالــب 
نماگرهــای کارایــی و اثربخشــی صــورت گرفتــه و نتیجــه نهایــی در قالــب کارنامــه بهــره وری بــه ســازمان برنامــه بودجــه، ســازمان اداری و 

ــی ارســال می شــود. ــی متول استخدامی کشــور و دســتگاه اجرای
در حــال حاضــر از میــان ۳۲۱ شــرکت دولتــی، ۹۶ شــرکت دولتــی همــکاری الزم را بــا ســازمان نداشــته و عمــالً هیــچ گونــه اطالعاتــی بــه 
ســازمان ارائــه نکرده انــد. پــس از ارائــه قالب هــای اطالعاتــی بــه شــرکت ها، شــرکت های موظــف بودنــد اطالعــات الزم را بــه ســازمان 
ارائــه کننــد. در ایــن میــان در حــال حاضــر ۱۸ شــرکت هنــوز اطالعــات کامــل را بــه ســازمان ارائــه نکرده انــد و در حــال تکمیــل یــا اصــالح 
قالب هــای اطالعاتــی هســتند. در نهایــت تــا نیمــه بهمــن مــاه ۱۴۰۱، تعــداد ۲۲۰ شــرکت دولتــی اطالعــات خــود را بــه صــورت کامــل و 
صحیــح در چارچــوب قالــب اطالعاتــی ارائه شــده و مطابــق بــا اطالعــات منــدرج در صورت هــای مالــی، در اختیــار ســازمان قــرار داده انــد.

در مجمــوع وضعیــت شــرکت های دولتــی از نظــر میــزان همــکاری بــا ســازمان بــه منظــور ارائــه اطالعــات الزم بــرای ســنجش شــاخص های 
بهــره وری بــه شــرح شــکل ۳۳ می باشــد. 

شکل ۳۳
وضیعت میزان 

همکاری شرکت های 
دولتی با سازمان ملی 
بهره وری ایران از منظر 

ارائه اطالعات

صد
در
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بخشــنامه  بــا  بهــره وری  افزایــش 
دارد  ضــرورت  و  نیســت  امکان پذیــر 
ــش  ــه افزای ــی از جمل ــله اقدام های سلس
حقــوق، منــوط بــه تــالش کارکنــان، 
ارتقــای  بــرای  معلمــان  و  اســاتید 

بهــره وری شــود.

تأمیــن معیشــت و رفــاه کارکنــان دولــت در بودجــه ســال 
ــوازن و اصــل بهــره وری  ــای ایجــاد ت ــر مبن ــده بایــد ب آین

صــورت گیــرد.
ــای  ــتند راهکاره ــور هس ــت مأم ــای دول ــی از اعض برخ
پرداخــت حقــوق بــر اســاس میــزان بهــره وری و کیفیــت 
ــال  ــه س ــا در بودج ــد ت ــه کنن ــت را تهی ــه خدم کار و ارائ

ــود. ــاظ ش ــده لح آین

تولیدشــده  دانش بنیــان  محصــوالت 
هزینــه  داخلــی  محققــان  توســط 
و  افزایــش  را  بهــره وری  کاهــش،  را 
ــد و  ــاد می کن ــادی ایج ــزوده زی ارزش اف
ــتفاده از  ــت و اس ــه حمای ــم ب ــا مصم م

ــتیم. ــا هس آنه

دســتگاه ها،  همــه  در  بهــره وری  افزایــش 
ــرای افزایــش کارآمــدی  مؤلفــه ای زیربنایــی ب
همــه  در  کشــور  رشــد  و  اداری  نظــام 

. ســت مینه ها ز

ــوری  ــت. به ط ــره وری اس ــش به ــرو افزای ــور در گ ــد کش رش
کــه اگــر ســازمان یــا دســتگاهی هرقــدر هــم منابــع انســانی 
و مالــی داشــته باشــد، امــا بهــره وری نداشــته باشــد، راه بــه 

جایــی نخواهــد بــرد.
از تمــام مدیــران در همــه حوزه هــا و نهادهــا در کشــور 
وضعیــت  در  بازنگاهــی  جــدی  به صــورت  می خواهــم 
ــت  ــره وری دســتگاه ها صــورت داده و ایجــاد تحــول جه به
ــد. اگــر بهــره وری افزایــش  ــال کنن افزایــش بهــره وری را دنب
یابــد، میــزان نیــروی انســانی و میــزان بودجــه و اعتبــارات، 
ــد  ــر خواه ــده منج ــب پیش بینی ش ــول متناس ــه محص ب

شــد.
ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بایــد بهــره وری تمــام 
دســتگاه ها را بــا حضــور همــه مدیــران و کارمنــدان آن 
مجموعــه آسیب شناســی و راهکارهــای رفــع آســیب را ارائــه 

ــد. ــال کن و دنب

(هیئت دولت؛ ۱۶ شهریور) (جلسه دولت ۱۴۰۲، ۱۵ آذر)

(نمایشگاه شرکت های دانش بنیان ۲۵ مرداد)

(جلسه هیئت دولت؛ ۲۸ آذر)

(جشنواره شهید رجایی؛ ۹ شهریور)

بخشــنامه  بــا  بهــره وری  افزایــش 
دارد  ضــرورت  و  نیســت  امکان پذیــر 
ــش  ــه افزای ــی از جمل ــله اقدام های سلس
حقــوق، منــوط بــه تــالش کارکنــان، 

ــای  ــرای ارتق ــان ب ــاتید و معلم اس
بهــره وری شــود.

(دومین جلسه شورای عالی اداری؛ دوم اردیبهشت)

ارتقای بهره وری در نظام اداری کشورارتقای بهره وری در نظام اداری کشور

افزایــش  گــرو  در  کشــور  اقتصــاد  درصــدی   ۸ رشــد 
ســرمایه گذاری و ارتقــای بهــره وری اســت، بنابرایــن ضــروری 
اســت همــه دســتگاه ها خــود را ملــزم بــه افزایــش بهــره وری 
ــای  ــردم کنند.ارتق ــه م ــان ب ــانی و خدمات ش ــروی انس نی
ــازمان  ــای س ــن مأموریت ه ــره وری از مهم تری به

ــت.  ــور اس ــتخدامی کش ــور اداری و اس ام

(دوم خرداد، هفته بهره وری)

تحقق رشد تحقق رشد ۸۸ درصدی  در گرو ارتقای بهره وری است درصدی  در گرو ارتقای بهره وری است

همه دستگاه های کشور موظف به 
پیگیری ارتقای بهره وری هستندپیگیری ارتقای بهره وری هستند بر اساس میزان بهره وری از سال آیندهبر اساس میزان بهره وری از سال آینده

افزایش بهره وری افزایش بهره وری 
با بهره گیری از تولیدات دانش بنیان با بهره گیری از تولیدات دانش بنیان 

بهره وری مولفه ای زیربنایی برای افزایش بهره وری مولفه ای زیربنایی برای افزایش 
کارآمدی نظام اداری استکارآمدی نظام اداری است

رشد کشور در گرو افزایش بهره وری است

ــوری  ــت. به ط ــره وری اس ــش به ــرو افزای ــور در گ ــد کش رش
کــه اگــر ســازمان یــا دســتگاهی هرقــدر هــم منابــع انســانی 
و مالــی داشــته باشــد، امــا بهــره وری نداشــته باشــد، راه بــه 

جایــی نخواهــد بــرد.
از تمــام مدیــران در همــه حوزه هــا و نهادهــا در کشــور 
وضعیــت  در  بازنگاهــی  جــدی  به صــورت  می خواهــم 
ــت  ــره وری دســتگاه ها صــورت داده و ایجــاد تحــول جه به
ــد. اگــر بهــره وری افزایــش  ــال کنن افزایــش بهــره وری را دنب
یابــد، میــزان نیــروی انســانی و میــزان بودجــه و اعتبــارات، 
ــد  ــر خواه ــده منج ــب پیش بینی ش ــول متناس ــه محص ب

شــد.
ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بایــد بهــره وری تمــام 
دســتگاه ها را بــا حضــور همــه مدیــران و کارمنــدان آن 
مجموعــه آسیب شناســی و راهکارهــای رفــع آســیب را ارائــه 

دارد  ضــرورت  و  نیســت  امکان پذیــر 
ــش  ــه افزای ــی از جمل ــله اقدام های سلس
حقــوق، منــوط بــه تــالش کارکنــان، 

ــای  ــرای ارتق ــان ب ــاتید و معلم اس
بهــره وری شــود.

ســرمایه گذاری و ارتقــای بهــره وری اســت، بنابرایــن ضــروری 
اســت همــه دســتگاه ها خــود را ملــزم بــه افزایــش بهــره وری 
ــای  ــردم کنند.ارتق ــه م ــان ب ــانی و خدمات ش ــروی انس نی
ــازمان  ــای س ــن مأموریت ه ــره وری از مهم تری به

ــت.  ــور اس ــتخدامی کش ــور اداری و اس ام

رشد کشور در گرو افزایش بهره وری استرشد کشور در گرو افزایش بهره وری است

همه دستگاه های کشور موظف به همه دستگاه های کشور موظف به 

بهره وری از منظر
رئیس جمهور 
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عملکــرد نامطلــوب اقتصــادی در دهــه نــود، در کنــار رشــد مثبــت قابــل توجــه شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد در دو ســال گذشــته 
شــرایطی حســاس را پیــش روی اقتصــاد ایــران در ســال ۱۴۰۲ قــرار داده اســت؛ بــه طــوری کــه اتخــاذ تصمیمــات درســت می توانــد منجــر 
بــه اســتمرار رشــد اقتصــادی در ســال آینــده شــود و در غیــر ایــن  صــورت بازگشــت بــه وضعیــت دهــه نــود دور از انتظــار نیســت. بــا وجــود 
هدف گــذاری صــورت گرفتــه دربــاره بهــره وری در برنامــه ششــم توســعه و اهتمــام قانونگــذار بــرای تعییــن هدف کمی برای رشــد بهــره وری به 
عنــوان یــک هــدف کالن و فرابخشــی در ســطح ملــی، عملکــرد جهــت نیــل بــه اهــداف مــورد اشــاره رضایت بخــش نبــوده اســت. دســتیابی 
بــه رشــد اقتصــادی مــورد نظــر از محــل بهــره وری، نیازمنــد یــک نظــام منســجم در ســطح ملــی و تدویــن برنامه هایــی جامع نگــر و خالقانــه 
ــر  ــر ب ــرای تحقــق اهــداف بهــره وری در چارچــوب عوامــل اساســی موث اســت کــه در آن، راهبردهــا و سیاســت های اجرایــی مــورد نظــر ب
بهــره وری مشــخص و بسترســازی الزم بــرای جاری ســازی آنهــا در کنــار ســازوکارهای نظــارت و ارزیابــی فراهــم شــود.  لــذا اساســی ترین 
ضــرورت فعلــی بــرای رشــد پایــدار بهــره وری، وجــود یــک نظــام تصمیم گیــری علمی و همه جانبه نگر اســت کــه در آن نقش کلیه نهادهای 

تاثیرگــذار بــه روشــنی تعریــف شــده باشــد.
در کنــار ایــن مهــم، شــناخت فرصت هــا و اهــرم کــردن نقــاط قــوت بــرای اســتفاده از آنهــا یــک الــزام حیاتــی بــرای اســتمرار رشــد اقتصــادی 
و شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد اســت. ســرمایه انســانی تحصیــل کــرده و بــه طــور نســبی ارزان، موقعیــت جغرافیایــی محــوری در 
عرصــه لجســتیک بین الملــل، پاییــن بــودن ســطح بدهی هــای خارجــی ایــران و در نتیجــه تــا ب آوری بــاالی اقتصــاد ایــران نســبت بــه تغییــرات 
نظــام مالــی بین المللــی، وجــود بازارهــای منطقــه ای، ســطح پذیــرش بــاالی فنــاوری اطالعــات در جامعــه ایــران و افزایــش امــکان شــراکت بــا 
اقتصادهــای بزرگــی ماننــد چیــن و روســیه از جملــه فرصت هــا و نقــاط قوتــی اســت کــه نیازمنــد بهره بــرداری مناســب اســت. علیرغــم ایــن 
فرصت هــا و نقــاط قــوت، عوامــل نامطلــوب و چالش هایــی نیــز وجــود دارنــد آینــده اقتصــاد ایــران را در صــورت عــدم تدبیــر مناســب تهدیــد 
می کننــد. بی ثباتــی سیاســت ها و قوانیــن حــوزه اقتصــاد، دشــورای تأمیــن مالــی بنگاه هــای تولیــدی، فقــدان نظــام آمــار و اطالعــات یکپارچــه 
و قابــل اطمینــان، عدم قطعیــت بــاال در تغییــرات قیمــت مــوارد اولیــه، گســترش فعالیت هــای اقتصادی غیررســمی و غیرمولــد، قیمت گذاری 
غیرواقعــی کــه موجــب عــدم جــذب ســرمایه و نــوآوری در صنعــت می شــود، تــالش دشــمنان بــرای القــای ناامیــدی به آینده در جامعــه ایرانی 
و در نتیجــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی، بــازده نســبی پاییــن فعالیت هــای تولیــدی و ســطح پاییــن بهــره وری بنگاه هــای کوچــک و متوســط، 
اتصــال ضعیــف جبــران خدمــات کارکنــان بــه بهــره وری و ســطح پاییــن بهــره وری انــرژی و آب از جملــه مهم تریــن تهدیــدات و نقــاط قابــل 

بهبود هســتند. 
بــا توجــه بــه مطالــب فوق الذکــر و در نظــر گرفتــن اولویت هــای ارتقــای بهــره وری در کشــور، ســازمان ملــی بهــره وری ایــران راهکارهــای زیــر را 

بــه عنــوان مهم تریــن اولویت هــای ارتقــای بهــره وری بــه سیاســت گذاران پیشــنهاد می کنــد.

 طراحی و اســتقرار نظام ملی بهره وری در راســتای ســازماندهی و تقســیم کار ملی در الیه های سیاســت گذاری، تنظیم گری، اجرا، 
پایش و ارزیابی، ترویج، فرهنگ ســازی و توانمندســازی؛

ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی دولت و اهتمام جدی دولت به کنترل تورم؛
 ایجــاد تنــوع در ابزارهــای تأمیــن مالــی تولیــد و ارتقــای بهــره وری و بــه طــور مشــخص تمرکــز بــر جــذب ســرمایه های مردمــی در 
بلوک هــای کوچــک بــا تعــداد بــاال در راســتای تأمیــن ســرمایه پروژه هــای موثــر در ارتقــای بهــره وری در قالــب صنــدوق تأمیــن مالــی 

جمعــی بهــره وری؛
 رفع انواع انحصار و افزایش شدت رقابت از طریق سازوکارهای تنظیم رقابت، قیمت گذاری واقعی و اصالح نظام یارانه ها
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توســعه جریــان نــوآوری بهــره ور بــه عنــوان نوعــی از نــوآوری کــه در شــرایط محــدود بــودن منابــع و بــا تکیــه بــر مشــارکت نخبــگان و 
مــردم در پــی یافتــن راه حل هــای ارزان و بــه صرفــه بــرای حــل مســائل کلیــدی بهــره وری اســت؛

 افزایش انعطاف در بازار کار و اعمال سیاست های فعال بازار کار در راستای افزایش نسبت جمعیت فعال و شاغل؛
 ایجاد  نظام مدیریت عملکرد کارآمد و مستقل در بخش عمومی؛

اتصــال نظامــات «جبــران خدمــات کارکنــان»، «ارتقــاء، ابقــاء و انتصــاب مدیــران» و «تخصیــص بودجــه» در دســتگاه های دولتــی 
و عمومی بــه عملکــرد بهــره وری؛

 توسعه دولت هوشمند مبتنی بر اصالح فرآیندها و نظام یکپارچه داده در سطح ملی؛  
ارتقای بهره وری بخش های اهرمی شامل انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و معدن. تمرکز بر  برنامه های

 اصــالح قواعــد حاکمیــت شــرکت های دولتــی مبتنــی بــر بهــره وری؛ شــرکت های دولتــی ۱۰ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه 
طــور مســتقیم تولیــد می کننــد و بــر بخــش دیگــر هــم تأثیــر قابــل توجهــی دارنــد؛

ارتقــای بهــره وری ســرمایه انســانی بــه عنــوان یکــی از کلیدی تریــن مداخــالت ارتقــای بهــره وری  طراحــی و جاری ســازی نظــام جامــع
در ســطح ملــی بــا اصــالح نظــام جــذب، اســتخدام، توســعه و جبــران خدمــات؛

معیــن بهــره وری بخش هــای اقتصــادی در ســطح ملــی و اســتانی در راســتای اتصــال مســائل بهــره وری بــه  توســعه طــرح دانشــگاه
نظــام آموزشــی و پژوهشــی کشــور؛

تمرکــز بــر فعال ســازی آمــوزش و پــرورش، آمــوزش عالــی و صداوســیما در راســتای فرهنگ ســازی و ترویــج بهــره وری در حوزه هــای 
اولویــت دار ماننــد اصــالح الگــوی مصــرف آب و انــرژی؛

 توجه بیشتر به ظرفیت های منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور مبتنی آمایش سرزمین؛
 اصالح نظام مدیریت زنجیره های تأمین و توزیع در کشور با تمرکز بر محصوالت کلیدی؛

ایجــاد ســازوکارهای تقویــت مدیریــت تخصصــی و حرفــه ای از طریــق طراحــی و اســتقرار نظــام جامــع اعتباربخشــی در حــوزه 
مدیریــت.



بھــــره وری  در  یک نــــگاه
شاخص بهره وری کل عوامل تولید به تفکیک کل اقتصاد و اقتصاد بدون نفت  

مقایسه رشد بهره وری کل عوامل تولید بلند مدت (۱۳۸۴-۱۴۰۰) و برنامه ششم (۱۳۹۶-۱۴۰۰) در بخش ها

مفهوم شاخص بهره وری کل

روش اندازه گیری  در بخش ها

روش اندازه گیری شاخص بهره وری
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تولید،  ر نهاده های  افزایش کمی  به  را  اقتصادی که نمی توان آن  از رشد  بخشی 

یعنی رشد موجودی سرمایه و رشد ساعات اشتغال نسبت داد را رشد حاصل از 
بهره وری کل عوامل تولید، می نامند. با توجه به اینکه این رشد ناشی از استفاده 
کاراتر و اثربخش تر از منابع اقتصادی حاصل شده است، بخش کیفی رشد اقتصادی 
محسوب می شود و پایداری، استمرار و فراگیری رشد اقتصادی، منوط به وجود رشد 

اقتصادی حاصل از بهره وری کل عوامل تولید است.
در این نمودار، شاخص بهره وری کل به صورت بخشی محاسبه شده است.

شاخص بهره وری کل عوامل تولید و تحوالت آن، پیشرفت فنی، توسعه سرمایه 
انسانی، تغيير در ترکیب عوامل تولید، اصالحات ساختاری، کیفیت سیاستگذاری 
و در مجموع، کارایی ترکیب نهاده ها را به تصوير  میكشاند. این شاخص یکی از 

مهمترین نماگرهای نشان دهنده رشد بلندمدت اقتصادی کشورها است.

شاخص بهره وری 
کل عوامل تولید- کل 

اقتصاد

داده های خام محاسبات، از منابع مورد تاييد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده 
است.
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٪۳
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=(TFP)شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
ترکیب نهاده های نیروی کار و سرمایه

ارزش افزوده
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امیدها

 رشد قابل توجه شاخص بهره وری 
کل در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بعد از 

سال ها ناکامی

نهادینه شدن ساختار و فرآیندهای 
کمیته بهره وری در اکثر دستگاه های 

اجرایی ملی و استانی

رشد مشارکت دستگاه های اجرایی و 
شرکت های دولتی در استقرار بهره وری 

در سال ۱۴۰۰

جاری سازی طرح اتصال پاداش اعضای 
هیأت مدیره شرکت های دولتی به 

عملکرد بهره وری

هدف
 برنامه شـشم

عـملکرد در
 سال های
۱۴۰۰-۱۳۹۶

انحراف
 از هدف



متوسط رشد ساالنه متغیرهای اقتصادی کل اقتصاد در برنامه ششم توسعه

رشد بهره وری کل عوامل تولید به تفکیک بخش

عملکرد در سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰هدف برنامه ششم

تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، 
حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترک 
کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه 
مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. تغييرات دوره ای تعداد 

شاغالن نسبت به دوره  پیش از خود، نرخ رشد اشتغال را بیان می كند.

متوسط رشد ساالنه اشتغال

ارزش جدید ایجاد شده در فرایند تولید را ارزش افزوده گویند که با کسر 
نهاده  های واسطه از ستانده به دست می آید. ارزش افزوده را می توان 
معیار سنجش مشارکت تولید کنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید 
ناخالص داخلی استان محسوب نمود. تغييرات دوره ای ارزش افزوده كل 
اقتصاد نسبت به دوره ی پیش از خود، نرخ رشد اقتصاد را بیان می كند. 

رشد اقتصادی

مجموعه کاالهای سرمایه ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه گیری 
دارند،  درآمد نقش  ایجاد  و  و خدمات  کاالها  تولید  فرایند  در  و  بوده 
موجودی سرمایه نام دارد. موجودی سرمایه را می توان مجموع ارزش 
«ساختمان و تأسیسات» و «ماشین آالت و تجهیزاتی» دانست که در 

فرایند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده هستند. 

سرمایه گذاری ساالنه  رشد  متوسط 
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اقتصاد  سمت  به  حرکت  اقتصادی،  رشد  به  رسیدن  راه  تنها 
و  علمی  نگاه  دانش بنیان،  اقتصاد  از  منظور  است،  دانش بنیان 
کاهش  آن،  نتیجه  که  است  عرصه ها  همه  در  تولید  به  فناورانه 
محصوالت،  کیفیت  ارتقای  بهره وری،  افزایش  تولید،  هزینه های 
قیمت  کاهش  و  جهانی  بازارهای  در  تولیدات  شدن  رقابت پذیر 

تمام شده محصوالت در داخل خواهد بود.

n p o . g o v . i r

پیام نوروزی سال ۱۴۰۱


